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KULTÚRNE LETO
Kultúrne leto '95 vyštartotJalo s bohatým, a v ekortomicky údajne neprajnej situácii, až podozrivo nabitým programom
rôznorodého zloženia. Podl'a Informácii z
dennej tlače, takmer k aždé uiU'šie mesto
malo rôzne festivalové poduj atie, nellOvoriac o tradié11ých lludobnJíclt letáclt v našich kúpel'ných centrách. Vätšlna podujatí však bola na poloprof esionálnej či a matérsk ej úrovni. V noviJiách som sa dočftal
o sklamaniach a slabej úrovni produkcií
tzv. kultúrneho leta. V centre pozornosti
našich médii bolo pražské účinkovanie
Rolling Stones, k torému naše periodiká
venovali celé strar1y. So srdcervúcimi nárekmi sa lúčili " odbomf p isatelia" s posledný m k oncertom rockovej skupiny Utcte a verejnosť vzntšilí aj problémy okolo
zmysluplnosti ú činkova nia Black Sabbatll. Na svoje si prišli folklórne súb01y,
ktoré svojou mobilitou. a spontán nosťou
sp rfjemňovalt rôzne námestia a zákutia
nášho Slovenska a boli vlastne tý m jediný m .,umelecký m tova ro m '~ ktorý p resvedčil zah raničných ná1;števníkov, že nie
sú v artglfckých k olórtíách či ulekde u
Taliansku alebo Ma roku, ale na Slovensku. Nárazové akcie a aktivity sú našim
svetovým prvenstvom. Hoci sú dovolenky údajne na z regenerovanie duševných a
fyzických síl - kultúrne leto ponúka príležitosť, šancu ua z isk. A lak dovolenka-nedovolenka, prázdniny-neprázdni11y , stovky umelcov i pseudoum elcov obetuje svoju dovolenku a dáva sa k dispozícii mzmnožujúcim sa agentúram, nech naše
mestá, ok rem mizerných služ ieb, v lete pre
turistov p onúkajú aspoň k ultúm (vid fte
ako je potrebná pre fasádu) a agentú ty
majú zase prfležitosť zarobiť. A tak letná
aktivita sa rozšfrlla nielen na domáce
prostredie, ale naši umelci účinkovali takmer po celej Európe. Vo Viedni sprevádzali celé leto Veselú vdovu, v lnsbrucku
Placida Dominga (čo je rozdiel), iní koncertovali či vyučovali a pod. Pravda, podaktorí sa aj poctivo zapotili, pretože tlamiesto oddychu a "kšeftu. "pracovali na sebe, na svoj om umeleckom zdokonaf'ovaní
a zápolili v ťažkýdt medzirlát·odných súťažiach, odk ia f' si priniesli palmy tdťazou.
A tí najmladšf zase pracovali na sebe ako
účastníci domácich či zahra ničných interpretačných k urzov a 11emalá časť je takých, ktod p racovali na sebe v lieh u svojho súkromia.
Kultúme let.o má teda viacero podôb.
Nemienim robiť arbitra, čo je správne a.
čo nie, k vitujem čo bolo dobré a užitočné,
veď sme sa dož ili p rostredia trhových
vzťahov. Otvorenou otázkou však z ostáva k valita m nožstva podujatí, ich dramatm-gia (dra matttt-gov už akosi nikto nepotrebuje, kaž dý sa t.ryzná vo všetkom),
kvantita podujat(. (kdeže sa tie peniaze
berú) okýpťuje zmysluplnosť posla11ia
kultúry a umenia. No hlavne premýšľa m
o tom, čo k eby sme sa p restali hrať každý
na svoj om malom piesočku, robiť sl zásluhy len pre seba, pre svoju svetskú slávu a
konto a urob il/niečo pre Slovensko (hovorím to s vedom ím vážnosti!), spojili naj mä sily a možnosti ek onomické, organ iza<-'né a t.rytvorili ko nečne tliečo špičkové,
skutoČile reprez entatívne, 11a čo sa oplatf
prlsť pozrieť zo sveta k nám a nie naopak.
Drobné veci vždy zosta11ú drobrlými a verké vel'k ými. Učiť sa treba vždy, aj keď poučenia nie sú dnes 11 m óde... Dúfajme v~ak,
že letné aktivity umelcov prfliš tlet')JČetpa
li, pretože sezóna nie je na oddych ..
MARJÁN}URfK

Leto prebehlo aj v znamení folklórnych festivalov.

Snimka M.Jurík

Na letných slávnostiach fudového umenia '95
INncrAVA-VÝCHODNÁ-DETVA I
SVETOZÁR ŠV.h"'HLÁK
Nemáme dô110d nez,eriť Folklo rislick ému informačllémtt katalógu, ktorý t•ydát•a nadácia Prebudená pieseií, keď tuís počas leta pozýva na 4 5 sltivnosti, festivalov, stretnutí. Stí to p()(lfljatia rôz norodé, s tradíciou; len teraz safonnujúce. Spája
ich VŠ(lk t•ôľa venovať sa prezentácii rôznych foriem ľudového umenia. Podľa tjbem účinkujúcich a dosahu dir•áckeho zázemia sú to podujatia lokálne, regionálne, námdnostné, národné, medz inárodné. Pohľad recenz enta z aslúž ili by sl napríklad Akademický Zvolen, Medzinárodný folklórny festival Košice, Eurofolklór
Banská Bystrica, jánoš fkove dni v Terchovej , národnostné slávnosti slovenských
Maďarov Gombasek, slovenských Rusinov (l Ukrajincov Svidnfk, Zamagurské v
Čert,enom Kláštore, Horehmnsf.?é v Heľpe, Podrohát-"ske v Zuberci, slovenská účasť
na 50. medzinárodnom folkl6mom festivale v Stráž nici, slovenský program na
osla vách l OO. výmčia Národoptsnej 11ýsta ry československej v Prahe a viaceré d'alIte.
. 36..folklórne slátmostl rut .Myjave, 41. folklórny festival vo Vý chod11ej a 30. f olklórne slármostipod Pol'anou v Detve rybrali sme pre mtše uvaž ovanie o mieste hudobn_ých programov v ich dramaturg ti predovšetkým preto, lebo tieto troje slávnos fit' Hudobnom ž ivote recenz ujeme súr,zťažne už p o viac mkov.
V roče n ia

- venovania - vý roči a: Myjava prehoci decentne pripomenula si l 15.
vý roč i e narodenia pri máša Samka Dudíka a 40.
výroč i e pôsobenie svojho suboru Ko paniči a r.
Vo Východnej Rok tolerancie, dokonca venovanie 50. výroč iu u ko n če ni a druhej svetovej vojny d osť rozpač ito a viac-menej formálne pripomenuli iba v ~úvb l os ti s vystúpením hostí festivalu. V Detve toho bolo zmysluplne požehnane. Folklórne slávnosti pod Pol'anou konali sa
po tridsiatykrát. Pripomenu li si dôstojne a na
mnohoraký spôsob 120. výroč i e narodenia
k ňaza, etnografa, folkloristu, politika Ka rola
Antona Med veckého, 90. vyroči c vydania jeho i
našej prvej slovenskej monografie obec Detva.
Pripomenuli si jeho kapitálnu zbierku Sto slove nských l'udových balád. jubilujúci, 65-roč n )•
sochár ján Kulich pripravil a zven:jnil piatu
svoju autorskí1 výstavu grafiky, drobnej plastiky a medailerskej tvorby venovanú týmto slávnostiam. Tri stredoslovenské šp ič kové folklórne súbory, 40-roč ný Mostár z Orczna, 30-roč n ý
Rozsutec zo Žiliny a 20-ročný Podpol'ancc z
Detvy, ako sa však až na slávnostiach ukázalo i
20 rokov v Detve každoroč ne ncpretržite účin 
kujúci súbor ádeje, rodákov z českosloven
ska, p ôsobiaci v Paríži pozdravili diváci frenetickým uznaním úrovne ich vystúpení.
č a s ukázal, že starostlivo a s nadhl'adom pripravovaná skelet ná dramaturgia- dne~ i vo wcH: známa, ako nH model festivalu l'udového
svedč i vo,

umenia- je otvorený systém s očakáva n ým i a teda i návštevníkov vyh l'adávanými umeleckými
a zábavnými programami a podujatiami. Skôr
ako sa budeme ve n ovať prevažne hudobným
programom, všim nime si rôznorodú obsahovú
n á pl ň podujatí, ktoré by na týchto slávnostiach
nemali c h ýbať.
Výstavy: Na Myj ave bola jed na, ale parádn a.
18 dicl ní h rn č iarov a keramikárov západ ného
Slovenska predstavilo svoju SLI Č<IS n ÍI tvorbu i
produkciu (autorka Mgr. O. Landová) . Vo Východnej svoje mal'by a kresby prezentova la
Sibyla Greinerová (Dr. ) . Uhel), ľu dovú figurálnu plastiku rezbár Mikuláš Kurpáš (Dr. l.
Zuski nová), a výbcr z fondu SNM a S G spodobovanie rol'níckych a pasticrskych motívov v
tvorbe neprofesionál nych rezbárov (M. Pasticr iková). Vladimír Morávek ( 1949 narodený v
Štefa nove, kameraman STV) a Alexander Ladziansky (1953 narodený v 13anskcj Štiavnici)
priniesl i do cyklu "kresané do dreva" svoje insitné videnie sveta ( M. Mrázová). V Detve bolo
dovedna 7 výstav! Výstavu o festivalových znakoch ako výtvarných art efaktoch pripravili M.
Šípka a V. Cervený. Artefakty t radi č n ej kultú ry
spojené so ~vadbo u na Podpol'aní realizovali 1:.
Sýkorová a E. Oónišová. Oiografickú výstavu o
živote a diclc K. A. Medveckého uviedli 'f.
Figurová, E. Ch lebová a A. Os t r iho ň ová. Obrazy
Anny Puru bov i čovej a Mariána Vidu obdivovali
sme v hoteli Detva. Zbierky a tvorbu detvian-

skcho rodáka Ondreja K rnáča žijúceho v Kanade vystavili v MKS. Fotografie j ozefa Fašangu v
Klube DK A. Sládk ovi ča.
Tu predseda Národnej rady SH Ivan Gašparov i č ot vor il výstavu - piatu na FSP- tvorby profesora j ána Ku lich a. Pripravil Ľ. Petranský. Tak
to bola o p ä ť n ezabu d nu teľná paráda.
Uvítacie programy: a všetkých troch p ozorovaných festival och už tradične z n ajlepších
prejavov vlastných regiónov. V Myjave Z jedného prameiía, t rojgene ra čný program. Deti z
Myjavy, Krajného a Starej Turej vytvorili obraz
Kolíska. S(1bory z Orezovej, Turej Lúky, Prietrže
symbolizovali M ladosť a obraz Staroba vytvorili
pamätníci - sp eváci, hudobn íci a ta n ečn íci zakladatelia súbon1K opan i čia r.
Vo Východnej p rogram Lip~áci ll . Pripravili
dedinské folklórne skupiny Komjatná, Liptovská Lúžna, Liptovská Te pli č ka , Liptovské
l~ ev(1 ce, S l i ače, Strb a, Važec, Východná. Vskutku parádne spevy z chvíľ sviatoč ných .
V Detve výzva Vitajte v Detve nepatrilo iba
návštevníkom a divákom, ale najmä vskutku
h osťom, ktoré si podpolianske kolektívy pozvali, ako priatel'ov z mnoh oroč n ých vzájomných
výmenných í1 č in kova ní: Krajanský súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko. Francúzsky súbor Folian,
Montpellier, Francúzsko. Spevácky zbor z Hollain, Belgicko. Muzika Technik z českého rozhlasu, Ostrava.
Programy detsk:)rch súborov: Na Myjave
j arná lúka (autor . Sadovský, hudobná spolupráca V. Vašš). Obrady v detskom podaní a detské hry. Iskierka z Brezovej, Rad osť z Tre nčín a,
Ska l ičá n ek zo Skalice, Vienok a Drienka z
Bratislavy. Vo Východ nej Adam, Eva boli, sedem synov mal i... (autorky A. Ur banová, K. Golianová, hudobná spolupráca H. Kysel'ová). V
autorskom pásme zoradené najúspešnejšie vý- •
stupy detských kolektívov z 15. Detského folklórneho Prešova - Ďumbier ~ LiptOvského Mikuláša, Prid a nčatá z Víťaza, Malý Vtáčn ik z
Prievidze, Zo rni čka zo Zvolena, Zemplínik z
Michaloviec, Viga n ček z Kluknavy, speváč kovia
z Pohorelej a detská muzika Javorinka zo Starej
Turej - prehliadka spontá nnych a živých, presved č ivých prejavov. V Detve Na vandrovke
(autorka E. Sekerešová, hudobná spolupráca J.
Hazlinger). Okrem súborov vystupujúcich vo
Východnej ešte H v i ezdi čka z Hr i ň ovej , Ratol esť
z Detvy, Čučoriedka z Dctvy, Rómka z Detvy a
T rnka z Dolného Ku bína s kopou sólistov vandrovali - spievali, hrali, ta ncovali a navzájom sa
predstavovali. Na tohtoroč ných festivaloch boli detské programy n ajpresvedč ivej šie a najn ápaditejšie.
Amatérske folklórne súbory: Ekonóm, Gymnik, Ponitran, Vršatec, Dopravár, Ko pa nič i ar,
Danaj (Strážnica) - na Myjave, Pol'ana, Vatra,
Skoruši na, Váh, arišan, Vra n ovča n - vo
Východnej, Družba, Marí na, Oravan, Partizán,
Železiar - v Detve. Mnohé dokonca na viacerých
(Pokračovanie

na str. 4)

INFORMÁCIE

SKtAoATEESKÚ SÚŤAž
v rámc i I{QK U St OVENSKEJ II UDBY '96, v snahe pod nie tiť vznik novej hudobnej tvorby rôznych
žánrov. Su ťaž je neanonymná. Vypisovatdia ~ ú ťaže
okrem odmien za najúspešnejšie diela zaručujú ich
premiérové uvedenie v rámci ko ncertných podujatí ROK U SLOVENSKEJ HUDBY '96 na (tzemí
Slovenskej republil..l ' a v zahran ičí, ako aj podporu
ich mediálnej prezentácie. Te rmm uzávierl..l' súťa
že (okrem komornych orchestrálnych, symfonických did) je IS. novembra 1995. Odborn.t porota,
zložená z popredných skladatcl'ov, koncertných
umelcov a muzikológov vyhlási výsledky súťaže
d ňa l. januára 1996 s(tčas n e s ozná111ením interpretov jednotlivých skladieb.
Kategórie:
l. Komorné diela (do l 5 min.) rôzneho inštrume ntálneho obsadenia, od sólového d iela po no neto.
ll. Zborové diela (do 15 min.) na texty slovensl..-ých básnikov - miešané zbory, 7enské zbory, detské zbory a mužské zbory.
Ili. Skladby pre dychový orcheste r (do l O min.) s

textom, alebo bez textu, naj mii pre potreby amatérskych dychových hudieb.
IV. Diela, ktoré spracúvajú slovenský hudobný
fo lkló r (do IO min.) s texto m, alebo bez textu, v
(tprave pre profesionálne i amatérske rudové orchestre.
V. Diela " o blasti populárne j hudby (do 6 min.) s
textom, alebo bez textu. (Podmie nkou je predloženie partitúry skladby, príp. demo nahrávka!)
Vl. Di d a inštruktívneho a prednesového charakte nt pre žiakov záktadnych ume leckých škôl (do 6
min.) rôzneho obsadenia, od sólového die la po
kvarteto.
VIl. Komo rné o rchestrál ne diela (do 15 min.)
VIli. Symfonické diela (do 12 min.)
Skladby z kategórie VIl. a VIli. maj(t osobitnú termínovú uzávie rku 15. apríla 1996! Víťazné sklad by
odznejú na BI IS '96.
V kúdcj kategórii budú udelené tri ceny, a najle pšie tri diela zo v etkých kategórií dostanú osobitnú pré miu.

lskladatefská súťaž na detské zboryl
Vzhľadom na úpadok zborového spievania na základných ško lách, na ktorom sa popri iných z:ívažných dôvodoch spolupod iel'a aj nedostatok skladieb
pre začm aj(t cc detské zbory. Národné o;vetové
centrum vypisuje S KLA DATE ĽS K Ú SÚi'AZ pre detské spevácke zbo ry v dvoch kategóriách:
a) skladby pre tzv. prípravkové zbo ry, tvorené zo
žiakov materských škô l, re; p. žiakov l. cyklu ZŠ
(triedy 1.-4.),
b) skladby pre školské spevácke zbo ry (triedy 1.8., prevažne však 5.-8.).
Technická n á ročn o;ť do ; úťa že zaslaných skladieb mu;í zodpoved a ť možno~tiam interpretácie
vyššie uvedených telies. Pre prípravkové zbo ry teda pôjde spravidla o skladby so sprievodom klavíra
(príp. iného nástroja), o jednohla>, dvojhla> a výnim očn e o trojhlas. Pre školské zbory pôjde o sl-ladby so sprievodom klavíra alebo o skladby a-capella
maximálne trojhlasné primeranej náročn o >ti.
Skladby zaslané do s úťúe nesmú by ť až do vyhláse-

nia výsledkov verejne predvedené a odme nené v
inej s llť:I'Zi. S ú ťa ž je neano nymná. Skladatd' pošle
partitúru v č itatel'nom ruko pise na adresu:
Nár odné osvetové centrum, Nám . SNP 12,
812 34 Bratislava s označením hesla: "Zborová sklad a tel'ská súťaž" a súťažnej ka tegórie
(a resp. b) na každ e j partitúre. Uzávierka súťaže je 15. n ovembra 1995.
Autorske diela pos(tdi odbo rná poro ta, ktorú
menuje riaditel' NOC. Tri najlepšie piesne budú
ocenené fin a nč ný mi cenami:
v kat. . a· v sume 2,()- 1,5- 1,O ti>. Sk
v kat. . b" v sume 2,5-2,0-1,5 tis. Sk.
Rozhodnutím poro ty n iektorá z cie n nemusí byť
udelená. Po ro ta tiež môže navr hn úť udelenie osobitnej prémie l 000 Sk skladatcl'ovi za predloženie
pozoruhodné ho ce lé ho komplexu skladieb.
Vyhod notenie súťaže bude verejne publikované
do konca roka 1995. NOC má právo ocenené diela
uvere j niť v r:ímci S\•ojej edi čn ej činn osti.

Musicologica a~a
TATIANA FRAŇOVÁ - klaviristka, konce rtná u melky ňa, 50 r. O . 8 .)
MARTA SZÔKEOVÁ - pedagogička akordeónu na Konzervató riu v Hratblave, 75 r.
( IO. 8 .)
PhDr. ĽUBOMÍR CHALUPKA · muzikológ, vysokoškolský pedagóg, 50 r. ( 14. 8.)
PhDr. lVAN MAČÁK - etnomuzikolog, o rgano lóg, 60 r. ( 26. 8 .)
Doc. MI LOSLAV STAROSTA - k lavi rista,
koncertný umelec, SS r. (3 1. 8 .)
JARMILA VAŠICOVÁ-HOFFMANNOVÁ sopraniMka, bývalá sólistka S v Bratislave a
Opery v Banske j Bys trici, 60 r. (3 1. R.)

Katedra Hudobne j ve d y Filozofickej faku lty
UK otvára v šk. r. 1995/ 96 dvojsemestrálny hudobný kurz pre abso lventov vyso kých š kô l MUSIKOLOG ICA ACruALIA. tt'tdium sa orientuje
na aktuálne pro blé my sú čas n ej muzikológ ie,
e uró pskych a m imoe uró pskych hudobných
kultúr. Uu de sa ko nať vždy v piatok od 13.00 do
19.00 h a predná;ar' budú pedagógovia katedry
Hudob ne j vedy. Účastníci kurzu získaj(t osved če ni e o jeho absolvovaní. Po platok za dva semestre je l 600 Sk. Dli1.šie info rmácie o té mach
jednotlivých prednášok i prihlášk')' na adrese:
Katedra Hudo bnej vedy, Gondova 2, 8 11 Ol
Bratislava. Uzávie rka prihlášok je 30. 9. 1995.

6.9.
Bardejovské kúpele Klavírny recitál - Ida
Ccrnecká; Schumann, Bartók, šost akovič ( 19.30),
7.9.
OJZ Prešov P. J. Ora,•cc: Ergo, kladivko... ll
( 19.00)
8.9.
SND Bratislava J. Massene t: Do n Qu ic hottc
(1 9.00)
Bardejov Chrám sv. Egídia Organové dni J.
Grcšáka, M. llaselbä ck (Rak.) (20.00)
9. 9.
S O Bratislava O. edbal: Z rozprávky do rozprávky (l 1.00)
OK Ružinov Bratislava Folklórny súbor
jeruzalem (Izrael) ( 19.30)
~O Banská Bystrica O. ikolai: Veselé p a ni čl..l'
Windsorské ( 19.30)
10.9.
OK Ružinov Bratislava Casahlanka - tanečný s(tbor (Izrael) ( 19.30)
Bojnice zám o k Večer s operetou; E. llorná, P.
Schubert, D. Stankovsl..-ý ( l 9.00)

11.9.
SND Bratislava G. Ve rdi: Sila osudu ( 19.00)
OJZ Prešov J. Hermann: Hello, Doll)•! ( 19.00)

12.9.
SND Bratislava C. Dcbussy: Pélle;1s a Mélisanda
( 19.00)
Bojn ice zámok Klavírny recitál - Id a Cernecká;
Schumann, l3artók, šostakovi č ( 18.00)

13-9-

Suchoňa.

Za Rudolfom NOVÁKOM
Z radu významn ých o sobností
s loven ského interpretačného umenia ako i pedagogické ho zboru
Hudobnej a tanečnej faku lty V~l\tU
nás po ťažkej chorobe vo veku 69 rokov navždy opustil n á m tak blízky a
vzá cny čl ovek - Doc. Ing. Rudolf
Novák. Pa tril m edzi zakladajúcich
členov orchestra Slovenskej ľilltar
mónie, bol je j prvým h obojisto m ,
vedúcim skupiny hobojov l hráčom
na anglický roh. 20 rokov ped agogicky pôsobil na konzervató riu v
Bratislave a úctyhodných 44 rokov i
na V~MU, kde sa v r . 1991 h abilitoval
ako docent. Odiš ie l tvorca slovenskej hobojovc j š koly, človek s vytríbený m hudobný m skusom, s u šľa
c htilým hudobný m prejavom na
hoboJi, vybrúsenou technikou, disciplinovan o u muzikalito u. Rudolf

Novák vychoval viac ako 60 vynikajúcich h obojistov, k to rí obsadili takmer všetky pos ty tohto n ástroja v
počeiJlýdt slovenských i zahranič
n ých symfo n ických i ,komorných

ď.( l 8.00)

22.9.
SND Bratislava P. l. C:ajkovskij: Labutie jazero
( 19.00)
23.9SN D Bratislava G. Verdi: Rigoletto ( 19.00)
~O Košice A. Szirmay: Magnáš Miško ( 19.00)
24.9.
Bojnický zámok l. Kirilová, ). Ďurd in a, O.
ehesta; lliindcl, Telcmann, Bach, Gounod a ď.
( 19.00)
Poprad Ho tel Satel Tráv ničkove kvarteto;
llaydn, C:ajkovskij, Dvoi'ák, Brahms, Dvorák,
Zeljenka ( l 9.30)
Mlrbachov palác Br:Uislava Komorný koncert
SSSk pri SilU, J. Hatrík, J. Kokavec, V. Rusó, 7.
Mikula, l. ll ru ovský ( l 0.30)
25. 9.
~F Košice Dóm sv. Alžbety Medzinárodný orga·
nový festival -T. Schmä gncr (Rak.)
13ach, llinde mith, Liszt, 13ruckner ( 19.00)
~O Košice G. Verdi: Aida ( 19.00)
26.9.
~O Banská Bystrica G. Donizetti: Nápoj lásky
( 18.30)
27. 9.
SND Bratislava A. Adam: Gisselle ( l l .OO)
~O Banská Bystrica Bohé m a klub J. Hatrík:
Denník Táne Savičovej ( 18 .00)
28.9.
S O Bra tislava G. Verdi: La Traviata ( 19.00)
~KO Žilina J. Krigovský - kontrabas, O. Vizv:íryová
- klavír, dir. K. Kevický; Mozart, Bottesini,
Beethoven ( 19.00)
~F Košice Medzinárodný o rganový festival
( 19.00)
T. Schmägner, E. Kovács -o rgan, dir. Ch. Polack

SNO Bratislava O. Nedbal: Z rozprávky do rozprávl..l ' ( 19.00)
DJZ Prešov G. Dusík: ll rn čiarsky bál ( 19.00)
~ KO Ž iJina-Topol'ča ny ŠKO, V. ll udeček, l.
Gajan, dir. T. Koutník; Händcl, MendclssohnBartholdy, Beethoven ( 19.00)
Bardejovské kúpe le LO Astória Stretnutie s P.
Michalicom ( 19.30)
14.9.
SND Bratislava G. Pucc ini: Bo héma (19.00)
SF Bratislava Moyzesova s ieii Koncert k 20.
výr. Moyzcsovho kvarteta - W. A. Mozart, Schubert,
Moyzes
~KO Žilina ŠKO, V. lludeček, l. Gajan, dir. T.
Koutník; IHindel, Mendelssohn-13artholdy, 13eethoven ( 19.00)
Spišská Nová Ves P. Michalica - husle, D. Šašinová
· klavír ( 19.00)
15.9SNO Bratislava L. A. Mi n kus: Don Quijotte · balet
( 19.0q)
~KO Zlllna program ako 14. 9. ( 19.00)
16. 9.
SND Bratislava M. Dubovský: Vcl'ká doktorská
rozprávka ( l 1.00)
~O Banská Bystrica J. Beneš: Skamenený l. premié ra ( 18.30)
17.9.
Mirbachov palác Bratislava Komorný koncert
SKU pri SHÚ - Bratislavské barokové trio;
Tclemann, Bac h, Caldara, Pergo lesi aď. (10.30)
~ KO Žilina - Bojnický zámok 1 1 usľový recitál V.
lludeček , l. Gajan · klavír; Bee thoven, Franc k,
Schube rt ( 19.00)
D)Z Prešov G. Dusík: ll rnč iarsJ..l' bál ( 19.00)
18.9.
SND Bra tis lava G. Verdi: Otello ( 19.00)
~F Košice Dóm sv. Alžbety Medzinárodný organový festival
G. Preller (SRN); Bach,
Mendelssohn-Barthold y ( 19.00)
~KO Žilina H us ľový recitál V. llud cček, l. Gajan ·
klavír; 13ecthoven, Franc k, Schubert ( 19.00)
OJZ Prešov P. J. Oravce: Ergo, kladivko... l.
( 19.00)

SF Bratislava Otvárací ko ncert OliS ( 19.30)
SND Bratislava G. Puccini: Bohé ma - BHS ( 19.00)
30.9.
SND
Bratislava
chumann,
Korsakov,
Rachmaninov: Karneval, e herezáda, Paganini - balet ( 19.00)
~o Koš ice G. Verdi: Aidw ( 19.00)
~O Banská Bystrica F. Lehár: Zem úsmevov
( 19.00)
~F Košice 4.· 15. 9- Medzinárodné dirigentské a
ski;Jclatel'ské kurzy pod vedením Christiana
Po llacka (Rak(lsko) (9.00- 13.00)

Ria dite l Sloven skej filharmónie v Bratis la ve vypisuje konkurz na o bsad e nie
v ofných miest v o r chestri Slovenská fil.
h a rmó nia: viola - tuni
violončelo · tutti.

Konkurz sa uskutoční 12. 9. 1995 o 12.00
h v Koncertne j sieni SF.
Slovenská fllharmónia v Bratislave prijme vstupcnkovú pokladníčku na 1/ 2 pracovný úväzok.
P r ihlášky so životopisom p rijíma a in·
formácie poskytuje kancelária riaditefa
SF, Med e n á 3 , 816 Ol Bra tislava.

Pocta nrlnistra kultúry
Pri prílelltosti Dňa zvrchovanosti udelil minister kultúry SR lvan Hudec slávnostne pocty ministra kultúry, ktore sa udeľujú za významné kultúrne či nnosti , tvorbu vynikajúcich umeleckých
diel i za rozvoj obč ianskeho a národného povedomia a šírenia dobrého mena Slovenskej republiky v ?.a hrani čí. Mt>d71 ocenenými bol aj predstavi tel' hudohncj kult11ry Ondrej Malachovs ký,
ktorý za vynikajúcu intcrpretaciu opcrnýcn diel slovenských au torov získal Poctu Eu gena

19. 9SNO Bratislava G. 13izet: Carmen ( 19.00)
~O Banská Bystrica). Beneš: Skamenený ll. premié ra ( 18.30)
O Košice G. Ve rdi: Aida ( 19.00)
Bardejovské kúpele LO Asló ria J. Havranová,
O. Korotkov, . Korotková; Mozart , Purccll, Verdi,
Gounod aď . ( 19.30)
20. 9.
SND Bratislava Veče r súčas n ých choreografit
( 19.00)
~O Banská Bystrica Bohéma klub Koncert
T ráv ničkov ho kvarteta ( 18.00)
21.9SNO Bratislava J. Massenc t: Péllcas a Mélisanda
( 19.00)
OU Košice Medzinárodný organový festival
FK, K. Klugarová (CR) - organ, G. Preller (SRN)organ, dir. K. Sttrato n ( Kanada); lländel, 13rixi,
Mozart ( 19.00)
~O Banská Bystrica O. Nicolai: Veselé paničky
Windsorské ( 19.00)
OJZ Prešov P. J. Oravec: Ergo, kladivko... l.
( l 9.00)
Kremnica Kostol sv. Kataríny Organový recitál
-J. V. Michalko; Mendelssohn-Bartholdy, Giuliani a

telesách . Novákovi absolve nti sa ú spešne uplat ň uj ú sólis ticky, ale i p ed agogicky. Rudolf Novák mal n a Ich
tale n t "nos", sám ich vyhl'adával a
vedel zapáliť i>re hru na hoboji.
Popri rade domácich i zahran ič
n ých vyznamena ní, medziná ro dn ý m ocenen ím Novákových interpretačných i pedagogických kvalít,
ktoré prekračovali bežné m e r ítka ,
boli mnohé pozvania do porôt r enomovan ých zah raničných sú ťaží.
je u vede n ý a ko osobnosť v a nglickej e n cyklopé dii Internation al
Who's Who in Music and Musicia n s
Oircctory. Svo je s kúsenosti napísal
vo vysokoškolských skriptách Dejin y a literatúra h oboja a Orch estrálne party pre hoboj. často účin
koval ako sólis ta ; inicioval v-.wik
nových skla die b pre ho boj. V Nováko vom rozs iahlom repertoári, poč núc ba rokom, figurujú skladby a utorov všetkých štýlových období.
Sú zaznam e nané n a početných n osičoch. Budú z nich če rpať i budúce
ge n erácie.
My vše tci, ktorí sme Rudo lfa

29.9.

Nováka osobne poznali, vieme, že
bol bytostne skromný vo svoje j veľ
kosti, plný elá nu, vždy veselý a vtipn ý, pria tc l'ský a ochotný pre spo luprácu. ~tudcntom sa rozdával do
slova i d o písmena celý, pričom ved c l pedagogicky inštinktívne rešpektoval' a vh odným spôsobom
us m e rnil' Ich individualitu. Dôkazom je rozlič nosť ume leckých n aturelov jeho odchovancov.
Zárod očn é ohniská je ho ojedinelej umeleckej a pedagogickej čln
nosti mož no vystopovať v rodinn o m pros tre d í Novákovcov, ktorí
žili v Trakoviciach pri Trnave. ·
Hudbou sa amaté rsky zaoberal u ž
jeho dedo a taktiež je h o otec, kto r ého v d ychovej hudbe v Leopoldove
často zastupoval v h re na klarinete
u ž ako 6-roč n ý.
Na hudobnej ško le študova l husle, neskô r n a Hudobnej a dramaticke j akadém ii, na doporuče nie prof.
Ka fe ndu, prešie l na h oboj. j e ho 1>e·
dagó go m bol Peter Orth, kto r ý v roku 1951 tragicky zahynul. Novákovu mnohos tra nnosť d o tvá ra i širo-

ký vzd elanostný profil. Popri ko n·
zervatóriu študoval l na gymnáziu.
Ako inž inie r ukončil dokonca i štúdium na fakulte inžinierskeho stavilel'stva SV~T v Bra tislave.
Bol n ajstarším zo štyroch bratov všetko hudobníkov (Milan - zn á my
slovenský skladatcl', Tibor - klarinetista v SND, ktorý u ž nežije , Oto violončelista , ktorý pôsobí vo ~véd
sku ). Dar tale ntu obsiahnutý v rodinno m gene ticko m kó d e pok raču
je v ď alších pokolen iac h .
Všetko, čo pre hudobné umenie
Rudo lf Novák urobil, nevynímajúc
m yšlie nky i h odnoty, ktoré vyzn ával, m á a bude mat' vplyv n a iných
ľu dí, príbuzných, ko legov, š tudentov, p e r cipie ntov hudby. Presiahol
tak mi1110 hranice vlastné ho živo ta
i do budúc nosti. Zhodnotiť jeho mimoriadne plodné životné dielo - to
by vyžad o valo dôkladne jš iu š túdiu,
na to si môj nekrológ nečiní nárok.
Rudo lf Novák nám bude citel'ne
dtýbať ako výborný peda góg, výnimočn ý ume lec i ako človek.
PETER KRI3A'I'A

HUDOBNÝ ŽIVOT - dvojtýžd e nník. Vychádza vo Vydavatel'stve OBZOR, š. p., Špitá ls ka 3 5, 815 85 Bratislava, šéfre dakto r PaedDr. Mariá n Jurík. Redakcia: Lýdia Oohnalová, Martina
Hanzclová, technick á redaktorka: Eva Zc mánková. Adresa r e d akcie: ~pitálska 35, 815 85 Bra tis lava, te l. 36 83 06 , 36 12 51-5, fax: 36 83 06. Tlačia: N itr ia n sk e tlačiarne, š. p ., 949 Ol Nitra.
Rozširuje Prvá novinová spoločnosť, a .s. Ús tredná e xpe dícia dovoz tlače, Martanovičova 25, 813 81 Bratis lava. Objednávky na J>redplatné prijí m a redakcia časopisu a o dbytové oddelenie
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OSOBNOSTI

hudby cez seba. Hudba som ja a ja
som hudba. To je motto, ktoré s
me nom Pe tra Michalicu najvýraz-

nejš ic prerastá. Hudba vo všetkých podobách, ale predovšetkým hudba na živo. Dodnes nemá
rád červe né svetielko nahrávacieho štúdia. Potre buje okolo seba
inšpiráciu. Pre seba. Pre život
hudby, do ktoré ho vkladá zákruty
a osudy svojho života. Sú navzájom spojené, prelínajú sa a inšpirujú. Michalica je jedineč ným typom slovenského koncertné ho
pódia. Vždy bol osobitý. Hral vari
na všetkých kontine ntoch sveta,
vyučoval v Európe, Amerike,
sprevádzal hudbou a slovom slávnostné príležitosti p olitické ho a
kultúrneho života, kome ntoval
hudobné udalosti do celé ho sveta. Jeho hudo bná reč je bohatá.
Presiaknutá ro zhľado m zo všetkých oblastí umenia, histó rie, filozofie i filol ógie. Je koncentrátom
vedomostí, pre ktoré n ajvďač n ej
šou p ôdou je pedagogická práca.

Ke dysi na konzervatóriu, dnes na
VŠMU našie l sa v mladých talentoc h, ktoré sú pečaťou osobnosti
každé ho rozumného, intelige ntného pedagóga. O ni sú determinovaní me nom svojho pedagóga,
on ic h inšpiratívnou mlad íckou
kreativitou. Autodisciplína, vlastná
Mic halicovi, formuje i mladých
adeptov ume nia a učí ich nie len
na hodinách, ale i vlastným životom ume nia prísnym ku sebe aj
iným . Hudba je fixným zápisom
skladateľa a ume nie inte rpretácie
spočíva práve v prečítaní a odhale ní .svojho čas u v partitúre".
Poetika hudobného textu navždy
zostane poetikou priameho kontaktu (vyjadre nia) otvorená na invarianty, ozdoby, modulácie, zvukovos ť. Hudba Petra Mic ha líc u žije duchom tohto poznania.

ky doma i v zahraničí (Káhira a i.).
V súčasnosti vyučuje na VŠMU a
na Viedenskom ko nzervató riu.
Fraňová je od prírody výborne
fyz iologicky i p sychicky disponovaná pre úspeš nú koncertnú kariéru. Fotografická pamäť jej napomáha v neu veriteľne krátkom ča
se a na imponujúcej úrovni zvládnuť študovaný re pertoár. Suverénna technika, veľké rozpätie
rúk ju predurčujú k interpretácii
virtuózne n ajn á roč n ejšíc h opusov klaviristickej lite ratúry. Aj
keď (Jctyhodný rozsah jej repertoáru inklinuje k pluralite prakticky
všetkých štýlových období, popredné miesto v ňo m zaujímajú
romantickí autori (Brahms, Chopin, Liszt, Glazunov, Rachmaninova ď.). Klaviristkin umelecký
vývoj sme roval od istej miery rapsodickosti a mladistvéh o tempera mentu k vyvážené mu, výrazovo
prirodze nému a vnútorne disc iplinovanému prejavu. S imponujú-

cou úrovňo u demonštrovala svoje ne malé technické zázemie na
profilovej gramoplatni s etudami
Chopina, Liszta, Skriabina a
Rachmaninova. Vysoká úroveň
umeleckého prejavu jej otvorila
dvere na početné zahrani čné pódiá, neraz spojené s nahrávkami i
pre zahraničné spoločnosti. Azda
aj to je príč ina, že sa v posle dných
rokoc h jej me no menej objavuje
na domácich plagátoch i pódiách.
Účinkovala v Egypte, na Kube, v
susednom Rakúsku, česku, Poľ
sku, Rusku, Maďars ku, Bulharsku,
Španie lsku, Indii, Luxembursku,.
Švajčiarsku, Portugalsku i Japonsku. V p oslednej dobe sa jej nedostáva dostatočnej publicity v domácic h masmédiác h . Nic je totiž
typom , ktorý sa veľmi stará o public itu.
Významnú kapitolu v jej kariére pre dstavuje dôstojná reprezentácia slovenského interpre tač né
h o umenia i tvorby. Viackrát ab-

solvovala turné so Slovenskou filharmó niou v zahrani čí, slovenskú
klavírnu literat(Jru propagovala v
zah ra nič ných kultúrnych strediskách. Na vzorovej úrovni naštudovala, resp. ·premiérovala pôvodnú dom ácu tvo rbu. Z n ej figumjú v jej repertoári závažné opusy ako Cikke rove Tatranské potoky, S u choňove Me tamo rfózy,
Očenáš,ove Zvony i Svadobné tance, Ferenczyho Klavírny koncert
a ďa l ši e.
Z Fraňovej umel6ckého prednesu vyžaruje tvorivá radosť, p rirodzená snaha vyc hutnať de taily,
vyzdv ihnúť farebnosť faktú ry, a
najmä vždy obsiahnutá pravá
ume lecká iskra rovnako pútavá v
dramaticky hutných vrcholoch,
ako v krehkej intimite spevnej lyriky. Vďaka týmto vlastnostiam
prirovn ávanú jej výkony (v zahraničí!) s hrou popre dných sve tových pianistov.

práci - Štýlotvorné formovanie
mladej s kl adateľskej generácie v
60. rokoc h na Slovensku, dokonče nej v roku 1988.
Ďalšiu časť muzikologickej práce Ľ. Chalupka venoval o tázkam
hudobnej teórie. Zaoberal sa
možnosťami aplikácie počítačo
vej techniky na hudobnú analýzu,
skúmal rôznorodé, podobné a totožné vlastnosti vo vzťahu matematika a hudba, ako i možnosti
inovácie metodológie hudobnej
analýzy. Dokumentujú to štúdie -

keit einer lnnovation der Musiktheorie (Musaica, zborník FFUK,
č. XVIII, Bratislava, SPN 1985, s.

PETER MICHALICA
.
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Každý umelec si píše osud svojich umeleckých právd, istôt, ktoré vytvárajú jedinečnú auru jeho
osobnosti, individuality, ~vojbyt·
nosti. Umelecký p o rtrét sa formuje nie štetcom maliara, lež dlátom
s tisíckami úderov do mramoru
poznania. • Dláto, to mluva ume lcova." (M. Rúfus)
Koľkými údermi p oznania začalo biť srdce huslistu Petra
Michalicu v tom jedinečnom tepe
odovzd ávajúceho svetlo hudby,
oslovenia, naplnenia. Je ho meno
sa stalo pojmom koncertného pó·
dia už od čias štude ntských. Laureátstva medzinárodných súťaží ,
za hrani čné stáže a študijné pobyty zvidite ľňova li veľmi inte nzívne

......

scho pnosti a nadanie, ktoré do kázal sám húževnato a c ieľavedo me
zveľaďovať. Bol odvážny v hľad a
ní právd, v oslovovaní cez dedikované skladby súčas nýc h slovenských autorov, cez vlastné sprievodné slovo ku koncertom, ktoré
sa stalo slove nské mu publiku tak
p ovestným ako Warchalov úsmev. Sú to magnety, dary ducha,
transponované do reálu skutoč
n osti. Michalica veľmi skoro vycítil , ako sa priblížiť poslucháčovi: v
malých dedinských, kúpeľných
mestečkách i vo ve ľkých mestách; všade s rovnakou koncentráciou. j e to predovšetkým neúnavná práca n a sebe v prospech
zvid i teľr1 ova nia seba cez hudbu a

.
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TATIANA FRAŇOVÁ
·····---~·~'
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Tatiana Fraňová je popred no u
reprezentantko u početne i kvalitatívne silnej strednej generácie
slovenských klaviristov. Znamenité základy pre úspešný štart a
rozvoj n evšed né h o hudobného
talentu získala pod vedením prof.
Anny Kafe nd ovej na . bratislavskom konzervatóriu i na VŠMU.
Už po čas študentských rokov zažiarila na početných umeleckých
súťažiach . ,Vedomosti s i doplňala
na Hochschule n ir Mus ik und
darstellendc Kunst vo Viedni pod
vedením pedagógov B. Seidlhofera a H. Petermandla. Závereč ný
výkon ašpirantúry na VŠMU absolvovala v roku 1983 uvedením
troch koncertantných op usov s
orchestrom. Pôsobila pcdagogic-

Meno tohto pedagóga a muzikológa u mnohých absolventov
Hudobnej vedy FFUK v Bratislave
asociuje šn1dcntské, školské časy.
Nie je to náhoda, ved' Ľubomír
Chalupka pôsobí na tejto katedre
už 2 1 rokov a za toto obdobie cez
jeho ruky, pe dagogický vplyv,
prešlo množstvo budúc ich muzikológov. Absolvent Hudobnej vedy FFUK (1962-67) pri vstupe do
hudobné ho života iste ne tušil, že
bude niekedy pok račovať v prác i
svojic h u čiteľov - Miroslava Filipa,
Eugena Su choňa, Jozefa Kresánka. Začínal ako redaktor Slovenskej hudby (1967-68), v tom čase
progresívnom časopise s odvážnou orientáciou, zachytávajúcom
moderné trendy vo vývoji novej
hudby. V období konsolidácie
pracoval ako programátor - analytik vo Výskumnom výpočtovom

stred isku pri Rektoráte Univerzity Komenského. Na základe
konkurzu získal v roku 1974 miesto inte rné ho pedagóga katedry
Hudobnej vedy FFUK v Bratislave, kde pôsobí dodnes. J e ho exaktný, analytic ký prístup v oblasti
muzikológie ho prcdurčil k výuč
be takých predmetov ako harmónia, hudobné formy, kontrapunkt, hudobné nástroje, kompozi č né pri ncípy hudby 20. sto roč i a, hudobná akustika, exaktné
me tódy v muzikológii, sú časná
slove nská hudba. Postupom času
si vypracoval svojskú me tódu
analýzy hudobného diela, sprevádzanú fil ozofickým podtextom
výkladu, kto rej konečným c ie ľo m
je vystihnutie viaczn a čn ost i javov.
j e ho muzikologická práca sa
sústredila do troch oblastí.

Snímka z: Mináčová

Jednou z nic h je tvorba strednej
gene rácie slove nských skladateľov ( I. Zeljenka, j . Malovec, R.
Berger, T. Salva, l . Parík,J. Sixta ...),
ktorú sa s naží sk úmať v súvislosti
s vývojovými te ndenciami v 60.
rokoch doma a vo svete. Vedieť
odhadnúť hudobnú hodnoU! tejto tvorby a presadiť svoje názory
v spornej spoločensko-politic kej
s ituácii na Slove nsku, nebolo
vždy jednoduc hé a nie kedy nac h ádzal au tor ko mpromisné riešenia. Táto problematika je zhrnutá v Chal upkovej dizertačnej

ZA ERNESTOM ZAVARS KÝM
(17.9.1913-16.8.1995)
ťasto si d o viímamc: tuclí rfÍbeho charakteru a mJmorilldnyc:h vedomostnýdl kvaUL Je v tom azda aj kus príllcweät.ej lloftn.
skej závisti - a ilvotné osudy JedneJ z nezane.
dbatetných poetiv llovenskej hudobneJ kultúry Dr. EmntaZavankého to potmlaufú - ie
myslite(sk~ projekty (ldorýdl.nebolo a n1e je·
u nás až tak vda) nemali vidy u ....s.dl
ustlané. E. Zavarský mal ialdDid hmacat \led
základné a pod8tatné, Jeho vedecká ambída
bola orpnicky a prirodzene aaP'jaú muzlkantským dtenim, emplric:llým a u crpezllvej heuristike zalof.eným pono10m do rJeie.
neJ problematiky. Svol..._,*t úajem -.enoval stariej, ale aJ ,.aútatacj• sloftll8kej hudbe a neskôr dldu). S. Bacba. Začal n1e ako Ida·
slcký a alulcle.mlc:ky l'Zdelanf mazlkolóa • olt·
ky k hudbe a umeniu hl'adalaa ~ddl•
lnmbrudru, Berline • KrakoVe, ... bracJUv.
skej ruozotkkej flkulte abeoi\'OftJ ltádtaiD
psychológie, dejin umenia a Cltdiky. '()IIIJe
clbldaclne preniknúť do hadby bo . . . l k
Atúdlu kompozídc(aaJAMU v Bnle). Vr.l"l
úspdne obhájD oa brneoMef btcdn Jaúob.

neJ

vedy

(u úrotnfcb

opoaenfOY

pni. J.

Racka aB. ~6a) dlzertida ft80ftft ltflotvoroým vlastnostiam hudby Euaeoa

K p roblematice hudebne-teoretických disclpUn (Sou časný stav hu-

d e bní teorie. Zborník SČSKU,
Praha 198 1, s. 222-238), Fragen
und Antworten uber SM. (Systematische M usikwissenschaft,
roč. l, č. l , s. 23-24, Asco Hamburg - Bratislava 1993), Syste-

matisch -theoretische aspekte des
Begriffes "Musikalisches Denken" im musikologtschen Werk
von j Kt·esánek (Systcmatische
Musikwisscnschaft, roč. I, č. 2, s.
37 1-376, Asco Hamb urg - Bratislava 1993), Uber die Notwendig-

ETELA ČÁRSKA

VLADIMÍR ČÍŽIK

81-90) ...
Tretiu o blasť práce Ľ. Chalupku
tvoria prísp evky venované osobnostiam slovenskej muzikológie,
a to najmä]. Kresánka aM. Filipa.
Publikoval ic h pod názvami: Slo-

venskd muzikologie vr. 1945-75
(Hude bní včda XIII/ 1975, č. 2, s.
99-105), Pojem hudobného myslenia u V. Helferta a]. Kresánka
(V. Helfert v českém a evropském
kontextu. SČSSKU Brno, 1986, s.
89-91) ... j eho zásluhou vyšla v pozostalosti mo nografia]. Kresánka
- Tektonika (Asco Bratislava,
1994), na ktorej sa podieľal ako
vedecký redaktor.
I)alš ie početné práce Ľ. Chalupku sú uverejnené v časopisoch
Slovenská hudba (koncom 60. rokov), Slowakische Musik (SHF),
Hudobný život, Literárny týždenník; v zborníkoch Slovenská hudba (od r. 1990), Musaica,
Musicologica Slovaca a i.
YVETIA LÁBSKA-KAJANOVÁ

rWoch, koodpoval budúcu vel'kú .mooogtatlu oJ. S. Bachovl.
Pre svoJ rozbl'ad a vedomosti sl z:ashižU
mksto oa lpl&ovom vedeckom či pedagoKkkom pra«::\'isku, mal na to plnú kva.lifl.
kkiu. Zoetal vtak . leo" kritikom a organJútorom l "domatvoriadmMmuzlkológom
azda aj preto, ie hod disponoval predpokladmi~ ako loí, nemal .možno onej clra·
vosti· ked bo osloYIU k spolupnid, preJavU
ochotu. Ile budovanie svojeJ "kariéry" rJeiO Yýlolltne Introvertným spôsobom.
Jeho publikKie nemaJú len clokumeoálälú hodnotu prameňa, záujemca o star·
Ile deJinY lru.ltúry na úze.mi Slovenska nebude m6d obisť Jeho rozsiahlu itúdiu o vý'fOJI hudobn&o života v K.remnicl (najprv
pubUIIoYanú v nemeckom zborníku), vý·
znam fuodamentj}oej monoarafle o J. L
Bellcn1 nezoslabol (aj ked' sa beUovské bádania" uplynulom desaťročí zabU I'C)Zblebat 4alej). Styllstlcká úroveň jeho tenov,
poutenot(ou a .muzlkantským vkladom
~ Ádn08(

vyvrdaoiDa v bachovktorou Zavarský smelo
prenikol do priestoru traclime zvereného
nemec:kej hudobnej vede a vydobyl sl v
ňom úc:tu - preklad knihy do viacerých J•
Zfkov, Benstvo v direktóriu Novej Ba·
c:boftJ spolotoostl. Kultúroose a lotdektúlny poteoeUI tvoriftho odkazu Dr.
Ernata Zaftftkého oaWda k tomu, aby sa
.nd ne:uhéd•lo,
čeet Jebo pa.mlatke!
.
I:UBOMIR CHALUPKA
slrej

lllOilOif*lli,

~~'95)

FESTIVALY

·GITARYJUBILEJNE
V rámci rôznych jubileí a osláv, vzniku i zániku
rôznych kuln1rnych podujatí sme si ani neuvedomili, že pôvodné Gitarové dni, dnes renomovaný
medzinárodný g itarový fest ival Johanna Kaspara
Mertza tento rok vstúpil do svojho 20. ročn íka. Je
nás viac, ktorí sme festival sle dovali od začiatku je·
ho existe ncie. A ak dnes môžeme hovoriť o tom,
že je podujatím, ktoré má svoju vyšpecifikovanú
dramaturgiu, ale aj svoje špecifické publikum, pat·
rí sa, aby sme na tomto mieste spome nuli i osobnosť Jozefa ~a pk u, o rganizátora, a neúnavného
propagátora tohto podujatia. Hlavne na jeho pleciach bola celý čas i problematika dramaturgie.
Dnes môžeme s kľudným svedomím ko nštatovať,
že i vďaka koncepčnej práci v tejto oblasti, jej úroveň neprepadla do oblasti nezáživného priemeru
a stereotypu. V priebe hu 20 rokov sme sa mali
mož nosť zoznámiť nielen s rôznymi štýlmi, školami, skladateľmi a ich skladbami, ale aj interpretmi
· ume leckými osobnosťami , ktoré v svetovom gi ta·
rovom umení ni ečo znamenajú. Medzinárodný gi·
tarový festival, nesúc i meno bratislavského rodá·
ka}. K. Mertzta· to už nie sú len koncerty, ale aj semináre gitarovej hry. Záujem o ne je veľký. Stre·
távajú sa na ňom mladí adepti prakticky z celého
sveta, zámorie nevynímajúc. Pracovať predsa pod
osobným vedením umelcov a pedagógov typu W.
Lendla či). W. Duarteho,J. Cardosa · nie je príleži·
tosť každodenná. Pre adepta gitarovej h ry Lo znamená asi toľko, ako pre klaviristu pracovať pod vedením F. Guldu, S. Richtera, či v minulosti G.
Andu, alebo V. Horovitza. Bratislava a jeho festival
teda vytvára aj takéto príležitosti.
Posledné 3 roky sa na organizačnom zabezpe·
čení festivalu podieľa umelecká agentúra Inte rar·
tist, ktorá v osobe jany Kováčikovej našla neoceni·
teľného a nadšeného zástancu festivalu. I vďaka
jej iniciatíve vznikla v tomto ro ku Slovenská gita·
rová nadácia, ktorá bola prvýkrát prezentovaná
práve v rámci festivalu.
A sponzori? Našli sa i tento rok: The British
Council, firma Alcatel, Radenska, Tschibo, )elly, s.
r.o., Inte rfalco, Volkswagen.
Patrí im vďaka i uznanie.
Teraz však o samo tných koncertoch. Festival sa
konal už v tradičnom termíne, v prvej polovic i jú·
la, konkré tne 1.·7. júla, v rámc i Kultúrneho le ta,
ktorého hlavným garantom je Mestské kultúrne
stredisko v Bratislave. jednotlivé koncerty odzneli
v Klariskách, občas akusticky vyhovujúcich, v prí·
pade jazzového koncertu však zvukovo poddi·
menzovaných. Inte rpre ti predstavovali skutočnú
medzinárodnú zostavu, v ktorej popri Slovensku
boli prezentované i ďalšie európske krajiny: Švaj·
čiarsko, Nemecko, Španielsko, Veľká Británia,
Chorvátsko, zo zámoria USA a Venezuela.
Prvý koncert, vlastne otvárací koncert festivalu
l . júla, bol výnimoč ný hneď z viacerých dôvodov.
Na rozdiel od všetkých ostatných sa pre ve ľ ký záu·
jem uskutoč ni l v Moyzesovej sieni SF a popri sólis-

toch a duu J. Zsapka · O. Zsapková, gitaristu W.
Le ndle h o sa na jeho úspechu nemalou mierou
podieľal i Slovenský komorný orchester pod
umeleckým vedením B. Warchala .
Po pri .warchalovsky" klasických a tradi čných
repertoárových opusoch Mozartovom Diverti·
menta F dur KV 138 a Britte novej Simple Sympho ny, zaujala štýlovo, precízne intrepretovaná
skladba A. Vivaldiho Koncert pre flautu, gitaru a
orchester G dur, ktorého sólistami boli manželia
~apkovc i. W. Le ndle v Giulianiho Koncerte pre
gitaru a s láči kový orchester o p. 30 opäť presvedčil
muzika li tou a virtuóznou technikou a v neposlednom rade i zvukovou kultivovanosťou . Doslova
ako bonbónik vyznelo Gitarové kvinteto č. l op.
85]. W. Duarteho, pretkané prvkami jazzovými a
bohatou pulzujúcou rytmikou. Takže úspech tejto
skladby i príto mného auto ra bol zaslúžený. Po ,orchestrálno m• úvodnom ko ncerte festivalu nasle·
dovalí teda koncerty komorné v Klariskách.
Druhý festivalový deň na koncertné pódium vystúpil chorvátsky umelec Zoran Dukič. Dramaturgia jeho koncertu bola klasická. Popri Bachovej
Sonáte a mol BWV 1001 , Giulianiho Variáciách na
Händlove témy op. 107, Tarregovom Caprichu
Ara be, ktoré predstavovalo exotiku, nasledovalo v
jeho vynikajúcom podani S katalánskych piesní
M. Llobeta a Sonata para guitara A. joseho. Z.
Dukič, pochádzajúci zo Záhrebu je nositeľom via·
cerých medzinárodných ocenení a úspešným re·
prezentantom svojej vlasti na koncertoch v celom
svete. j e typom virtuózneho hráča s vynikajúcou
prstovou techniko u, s vycibreným citom pre štýl,
tektoniku a dynamiku. j e ho hosťovan ie na tohoročnom festivale patrilo medzi najcennejšie po
každej stránke.
Wolfgang Le ndle popri úč in kovaní na otváracom koncerte sa festivalovému publiku predstavil
aj v sólovom recitáli. Ten zostavil z diel skladate·
ľov A. Barriosa Mangorého, V. Asencia i vlastnou
kompozício u 2 Danzas del Litoral, kto ré vlastne
reprezentovali hudbu nášho sto ročia a z klasic·
kých opusov · šiestich Sonát D. carlatliho a
Tripticaj. Rodriga. V jeho in terp retačnom umení
sme i tento raz v'Bratislave s uznaním kvitovali jeho intelekt, muzikalitu, kultivovaný zvukový prejav aj vycibrenú a precíznu tech niku. W. Lendle je
sku točným majstrom svojho nástroja, umelcom i
pedagógom, d isponujúci nielen bohatými skúsenosťami, ale aj dokonalým ovládaním problemati·
ky gitarovej hry.
Zvláštnosťou tohtoročného fest ivalu bolo hosťovanie anglického umelca Harveya Ho p e ho,
ktorý nám snáď prvýkrát na Slovensku predstavil
pôvodnú barokovú gitaru. H. Hope je uznávaný
odborník a zbe rate ľ dobových nástrojov, konkrét·
ne gitár. Jeho zbierka gitár zo 17. a 18. storočia je
asi najvzácnejšia na svete. Prvoradou záľu bou H.
Ho pe ho je gitara baroková. I svoj bratislavský recitál zostavil z diel barokových majstrov, píšucich

Účastníci seminára gitarovej hry s p o lu

s lektormi J . Pane tsonom, J. W. Duarte m aJ.

Zsapkom.

Snímka archív

pre tento nástroj. A tak sme mali m ož nosť počuť i
spoznať skladby autorov]. A. Losého, F. le Cocqa,
F. Couperina, J. Ph. Rameaua. Počas svojho vystú·
penia striedal H. Hope 2 nástroje · prekrásnu barokovú gitaru väčších rozmerov a jej menšieho príbuzného, taktiež gitaru, pochádzajúcu z 18. storočia.

Zvuk týchto dobových nástrojov je odlišný, a
vyžaduje si i odlišnú techniku, založenú na vycizelovanej práci oboch rúk tak, aby neutrpeli na kvalite a vyznení žiadne z melodick)ch ozdôb, na ktoré je baroková gitarová literatúra bohat:í. Hlboké
odborné znalosti, muzikalita a inteligencia sú tými
atribútmi tohto anglického umelca, ktorými nás v
plnej miere a oprávnene zaujal i v tento júlový večer v Klariskách. Popri spomenutých skladbách,
pochádzajúcich z 18. storočia nám H. Hope na
rovnako vysokej umeleckej í1rovni predstavil i gi·
tarovú literatúru 17. storočia, prezentovanú dielami G. P. Foscariniho, S. Pesoriho, D. Pe llihriniho,
R. da Vosée, C. Cavliho aG. Sanza.
Po tomto netradič no m zážitku nasledoval hneď
ďal ší. Dol ním jazzový koncert, na ktorom popri
našich vynikajúcich džezmenoch M.Jakabčicovi
·gitara,}. Bartošovi · trúbka,}. Griglákovi ·kon·
tra bas, C. Zeleňákovi ·bicie účinkoval i americký
tenorsaxafonista Dan Magay. Na programe koncertu boli nielen dnes už klasické džezové sklad·
by, ale i opusy M . J akabčica.lnterpretačná úroveií
jednotlivých členov tejto formácie , ich vzájomná
súhra a technika bola nielen vysoká, ale ;tj inšpiratívna. Počnúc prvou až po záverečnú (zahlasoval
ich M. jakabčic) gradovali do podoby, ktor.í len
málokoho v Klariskách nechala chladným. Otázkou zostáva nie začlenenie takéhoto koncertu do
koncepcie festivalu, ale je ho umiestnenie v Kla·
riskách, predurčených predsa len komornejšie
znejúcim nástrojom.
Umeleck1 a interp retačný zážitok to však bol
jednoznačný. l s dávkou pýchy sme obdivovali vý·
kon J. Bartoša, jeho všestrannosť, ale aj invenciu
M. Jakabčica a ostatných slovenských inštrumen·
talistov. Preplnené Klarisky reagovali na ich kon·
cert spontánne a obecenstvo sa s nimi lúčilo len
vdm i ťažko.

Na letných slávnostiach ľudového umenia '95,
lMYJAVA· VÝCHODNÁ· DETVA
j

(Dokončenie zo str.

1)

festivaloch pripravili strhujúce tanečn é šou
p rogramy, kto ré jeden zo zahraničných pozorovateľov, nó rsky publicista a spisovateľ Egil
Lejon prijal tak nadšene, že odporúča l n erob i ť
u nás medzinárodné festivaly, ale prezentovať
tu a dnes predovšetkým krásu a rozmanitosť
slovenského folkló rneho umenia.
Pozorovateľom povedané nemôžeme, ži aľ,
p ripísať aj na vystúpe nia dedinských folkló r·
nych skupín. Ná ročne prijmané, č i určovan é té·
my · ľúbostné čarovanie na Myjave, · svadobné
konfrontácie Pod poľania a Horehro nia v Detve
od zrkadľuj íl súčas ný nedobrý stav v tejto žánrovej vrstve scénického ž ivo ta folklórnych trad í·
cií. O tom, že menej je niekedy viac svedčí le porelový program dedinských skupín vo Východnej.J e to však iba východisko z núdze.
Každý z troch festivalov priniesol v ro ku
1995 aj isté špecifiká. Na Myjave to bol]armek a
Sprievod účink ujúcich cez mesto, Nedeľn á škola hier, . tvorivých die ln í" a nevtieravého uče nia
sa detí. Vo Vých od nej freneticky prijaté uvedenie . Na skle maľo van ého" v podaní herecké ho
súboru Divadla P. O. Hviezdoslava, ale aj súťaž
sólistov taneč níkov, č i .voľn é pódium n e ú čin·
kujúcich". V Detve úspešné programy vysokoškolských súborov, účastníkov Akademické ho
Zvolena, z česka, Poľsk a, Bulharska, Talianska,
Chorvátska a hostiteľského sí1boru Poľan a zo
Zvole na, ale aj 21. krajanský program folklóru
Slovákov žijúcich v Rumunsku, juhoslávii,
Chorvátsku, na Ukrajine a v Maďarsku .
V prevažne utancovanom ročn íku všetkých
troch festivalov, čo je v posledno m o bdo bí nie
príliš potešite ľný trend, zaznamenali sme i nie·
koľko výsostne hudobných programov. Vo via·
cerých dostali p riestor p re vlastnú p rezentáciu
hudby súborové sprevádzajúce tanečné ko le k·
tívy. Výsostne hudobným však môžeme nazvať
koncert na Myjave (pripravil . Sme tana). Odka·

zu starých muzikantov). Kolári ka, J. Petruchu,
M. Cibulku,J . lštóka, S. Dudíka a ich po kračova·
teľov S. Cibulku a bratov Švancarovcov ujali sa
m ladí a mlad u čkí primáši Šte fan B u nčiak na
Myjave, Miroslav Papánek na Brezovej, j ožko
Lednic ký v Starej T urej a s kopanič i arskym i m uzikami z Turej Lúky, Kostolného a Miškech
Dedinky vedno pripravili dôstOjné p ripomenu·
tie 115. výročia narode nia Samka Dudíka.

Vo Východnej uviedli viacero hudobných
programov. Úspešný a neporov nateľný, jediný
u nás, je každoročný tzv. rozhlasový program.
Detské súbory Malý Kriváň z Východnej,
Pridančatá z Víťaza a Javorinka zo Starej Turej,
spevácke skupiny z Východ nej, Chrenovca,
Štrby, Šumiaca, Plachtiniec, Príboviec:; a muziky
z Myjavy, Prešova, Skalice, Vranova a Hriňovej
vytvorili kvalitnú zvukoví1 poh ľadnicu (pripravili D. Laščiaková, A. Domanská). Moderoval J.
Valentík. Auto ri Em il Trgiila a Ivan Schrainer
vybrali ukážky zo zbierok A. S. Kcczerovej,
Vietorisa a Levočského pestrého zborníka a
spolu s vokálnou skup inou Sklo, mužskou spe·
váckou skupinou z Chrenovca-Brusna, vokál-

Ilustr. s nímka}. Lofaj

Tohtoročný festival zaznamenal len jednu u·
sadnú zmenu, a to v predposledný deň, keď nami·
esto ohláseného belgického umelca Yvcsa Storm·
sa, ktorý ochorel, na pódiu pohotovo nastúpili
Hrvoje Ton z Chorvátska, Peter Taucher z
Rakí1ska, Hugo Gonzales z Venezuely a Miloš
Slo bodtúk, ktorý reprezentoval Slovensko. I keď
sme nemali možnosť po rovnať, o čo sme prišli ne·
prítomnosťou Y. Stormsa, je možné skonštatovať,
.že náhradný program sa vydaril. Pre nás potešujú·
cim konštatovaním je, že v konkurencii veľmi
dobre obstál i M. Slobodník, poslucháč a žiak prof.
~apku. V Mozartovej kompozícii Drei Tonspiele
prejavil dostatok zmyslu nielen pre štýl, ale aj gita·
rovú tcchniku. Z ostatných umelcov zaujal najmä
Venezuel čan H. Gonzales tak pri interpretácii dobových skladieb J. Dowlanda ako aj pri intcrpretá·
ci i súčasníka A. Piazollu.
Po viacroč ných pokusoch sme ko nečne tento
rok počuli v Bratislave i originálne španielske na·
menco, a to popri organizátoroch festivalu, i vďa·
ka španielskym umelcom Rafaelovi Rodriguc·
zovi Mer c ngeueovi de Cordoba, ktocy hral na g~
tare a sprevádzal svojho kolegu, speváka Rafaela
Es pejo Morenu. a pódium v posledný festivalový večer vystúpili skro mne a nenápadne. Na konci
svojho koncertu z neho pričinením vďačného
publika odchádzali len veľmi ťažko. Ich vystupe·
nie síce tvorili jednotlivé skladby, ale pri spätnej
spomienke, akoby sa vliali do jedného nepretrži·
tého toku exotickej hudby, plnej temperamentu,
dramatickosti, vášne, ale aj baladickosti a senti·
mentu. Strhujúca dravosť ich prejavu bola v zlom·
ku sekundy vystriedaná jemnosťou a zdanlivým
pokojom. Atakujúce rytmy i melódie navodzovali
atmosféru neskrotného španielskeho tempera·
mentu, tak výrazne poznačeného arabskou ľudo
vou hudo bnou kultúrou. Proste, ich hudobný pre·
jav sme všetci prítomní počúva li čoraz s väčším
zaujatím a sympatiami, a to i napriek tomu, že sme
textom piesní nerozumeli. Vycíti li sme však, čo
bolo ich obsahom -láska a vá eň , smútok i radosť,
humor i satira. l v chladných priestoroch Klarisiek
v ten veče r akoby aspoň na tých pár hodín zasvit·
tilo ho rúce španielske slnko.
MARTA FÔLDEŠOVÁ

nym duom Zuzana a Katarína Pukáčová a inšt·
rumentálnym duom Juraj Korec a Ján Krejča
uviedli pásmo Po~lady slovenských chrámov.
Moderoval a recitOv<~I J. Šimonovič. Vo Východ·
nej nevšedný zážitok pripravili i mladí muzi·
kanti, najlepší tlčasmíci Detského folkló rneho
festivalu v Prešove, pre hliadky Staré nôty mladých strún v Habovke a s(Jťa že malých spevá·
kov ľudových p iesní Zorni čkin slávik v Piešťanoch . V programe Hudáčkov i a koncertovali
Lucia Ukropcová z Rohožníka, Lenka Dubníč·
ková z Malaciek, Miško Stískal a jeho Javorinka
zo Starej Turej, Brezinka z Boleráza, Cečinka z
Bratislavy a Sedmokráska z Banskej Bystrice.
Pripravil M. Veselský. Ten isrý autor pripravil s
muzikami Válekovcov zo Zube rca, Hrnčiarov·
cov z Liptovského Mikuláša, hudby Mariana
Járeka z Ponitranu, Ľubomíra Šimčíka zo ari·
šan u veľmi príje mné n ed eľ né ranné prebúdza·
nie. Moderovala A. Do manská.
lludobné p rogramy vo Výcho d nej oslovujú
za tiaľ nepočetnú skupinu návštevníkov. Opa·
kom je ich prijatie v Detve. Auto ri R. Andris, l.
Murin a E. Sekerešová pripravili a uviedli ako
vokálny koncert vystúpenie skupín betlehemcov z Detvy, Detvianskej h uty a Kokavy nad Ri·
mavicou. Slávnosti pod Poľanou v spolupráci s
Literárnym a hudobným m(Jzeom v Banskej
Bystrici uviedli na scéne a vydali ako bibliomiu
zbieročku Balady. Zápisy K. A. Medveckého z
20-tych rokov ko nfrontované sú s ich súčasnou
podobou. Tento nev edný počin pripravil M.
Sípka.
·
Na záver, rozhodne však nie bez kontextu,
spomeňme dve vari najdiskutovanejšie poduja·
tia tohtoro čn éh o fo lkló rneho le ta. Vo Východ·
nej to bol taneč n ý koncert Návrat strateného
syna uvedený Taneč n ý m štúdiom Divadla A.
Duchnoviča z Prešova.
a hudbu Svetozára
Strači nu tanečné d iverti me ntá vytvoril a uvie·
dol c horeograf Vladimír Marušin. V Detve zas,
naopak, nie p lay bac k, alt: živí1 muziku produ·
kovali Pri pramei'loch tradičnej hudby džeZO\'Ý
hráč na bicích nástrojoch jozef Dodo ošoka z
Bratislavy a experime ntátor s hl inenými ná·
strojmi Ivan Levasseur z francúzskeho Nime).
Názory na oba poč i ny sa rozchádzají1. Od ich
prijatia, ako príjemného šoku až po odmiel2·
nie, ako divergencie od poslania folklórnych
fes tivalov.
Le tné folklórne slávnosti na Myjave, vo Vy·
chodnej a v Detve sa skončil i. Diskusie o nich,
predpokladáme, budú pokračovať. To je, há·
dam, dobre.
SVETOZÁR ŠVEHLÁK
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!UNITED OŔCHESTRA PODAČUJEl
Keď pred rokom vzniklo nové symfonické
teleso UNITED PHILHARMO IC ORCHEST·
RA, zložené z hudo bníkov 12 štátov, pri čom
podstatnú časť tvoria bratislavskí inštrumellla·
listi, vyvolalo to pozornosť, ale aj prejavy skep·
sy. Po niekol'kých koncertoch, ktoré sa konajú
raz v Bratislave a raz vo Viedni, v závere sezóny
v bratislavske j Redute uzavrel orcheste r svoje
roč n é pôsobenie. Plná Reduta nekonform ne
odetých a chovajúcich sa mladých l'udí, ale na·
jmä tvárí, ktoré mi z doterajších koncertov boli
neznáme, ma vypla k maximálnej sústrcdcnos·
ti (kiež by sme taktO naplnenú koncertnú s i eň
mali aj na iných koncertoch). Program ko ncer·
tu bol populárny a príťažlivý: Gershwinova
Kubánska predohra, Sibeliov Husl'ový konce rt
d mol s Václavom Hud ečkom a Dvorákova
Novosvetská symfó nia. Šéfdirigent orchestra
Richard Edlinger postavil na pódium skutočne
vel'ké obsadenie symfonického orchestra, čím
dosiahol sugestívny zvukový masív. Gersh·
winova partitúra však so svojím jazzovým ryt·
mickým cíte ním a najmä ostrou harmo nickou
sadzbou nedostala to, čo jej patrí. Rytmická
pregn antnosť a zvuková plasticita (aj intonač·
ná čistota dychov) neprispeli k vytvoreniu acle·
kvámej zvukovej podoby skladby. Touto sklad·

s)
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bou sa zrejme dramaturgia koncertu chcela
prihovori ť me nej skúsenému publiku, ktoré ju
v podstate spo ntánne prijalo. A tak ~ i myslím,
že Gershwinove skladby by sa vo vybrúsenej·
šej intrepret ačnej podobe mohli čas tejš i e obja·
v iť na programoch našich symfo nických kon·
cen ov, čo by mladé publikum iste ocenilo. V
Sibeliovom husl'ovom koncerte však na šťas ti e
nastal podstatný interpre ta čn ý zvrat. es por·
nú zásluhu na tom má Václav lludeče k, ktorý
partitúru severského majstra opriadol sugestí·
vno u lyrikou. Nic sentimentálnou, ale so zdra·
vým e mocionálnym nábojom, krásnym ušl'ach·
tilým tónom, ktorý ~ i priamo vynucoval maxi·
málnu pozornosť. Rovnako zaujímavé bolo
llud ečkovo ko ncepč n é por'latie jednotlivých
čas tí koncertu. Každá pasáž, myšlienka, či vir·
tuózne fi gurácie dostali to , čo im patrí. Navyše
v sólovom prídavku ( Paganiniho Capriciu)
ukázal kompendium ~voji ch vi rtuóznych
schopností. Publikum bolo nadšené, nasledovali ovácie, aké sme v Redute dlho nemali.
Edlinger sprevád zal llud ečka ako pozorný
partner, citlivo vnímal sólistov part a adekvát·
ne dotváral o rchestrálny kolo rit tohto ušl'ach·
ti lého Sibeliovho diela.
Dvorákova toľkok rá t hran á a poč utá ovo·

svetská symfónia v Edlingerovom poi\atí s or·
chestrom, ktorý svoje obsadenie robí ad hoc
na konkrétny koncert, bo la tiež istým prekva·
pením. Pravda, nie v tom, že by dirigent pre·
konal ustálené ko n cepč né a in terpretačn é
vzory p rezentované š pičkovým i svetovými or·
chestrami a dirigentmi, ale vlastným vkladom
do priesto ru, v ktorom sa jeho medzinárodný
orchester nachádza. Čiže v prvom pláne bolo
technické zvládnutie partitúry a v druhom oži·
venie Dvofákovej invencie spôsobom , ktorý
viacmenej pôsobivo osloví náhodné publi·
kum. V tomto zmysle som akceptoval Ed lin·
ge rovu spontánnu muzikalitu, temperament a
úsilie o vytvorenie monume ntálneho emocionálneho zvukového náboja. Treba povedať, že
v obsadení bratislavského koncertu bo lo viac
domácich ako zahraničných hrá čov, boli tu
najmä domáceho dychy, ktoré v Dvorákovi
priam excelovali. eviem, či nasledovný vie·
<le nský koncert niesol sa v podobnom ovzdu·
ší, aký mal o hlas a pred akým publi kom sa od o·
hral, avšak podľa správ, kcoré sme prostred·
níctvom tlače d ostali, zhostil sa tento orches·
ter úspešne svojej funkcie, keď na letnom ga·
lakoncerte v Innsbrucku sprevádzal slávneho
tenoristu Placida Dominga. Koncercy s entuzi·
azmom organizu je mladá bratislavská agentú·
ra United Music Agency. evicm si však pred·
sta vi ť, ako to bude pri avizovaných koncer·
toch orchestra do ďalekého zah ra ni čia , či bra·
tislavské kmer'lové telesá nebudú pos trádať
svojich prvých h ráčov . To je však úvaha mož·
no zbytočná...
MARIÁN JURÍK

Za zdokonalovaním v Piešťanoch
Piešťansk é horúce leto. po siedmy raz bolo
miestom už trad ičn ých Medziná rodných in·
terpretačných kurzov, ktoré sa pod vede·
ním ich riaditeľa Mariána Lapšanského konali
v dr'íoch 17.·29. júla. Zu čas tnilo sa na nich 138
mladých adeptov koncertného umenia, štu·
denti rôznych hudobných u č il íšť i čerství ab·
solventi takmer z celého sveta. Účastníc i kur·
zu pod vedením medzinárodne známych

umelcov v pracovnej i neformálnej pohode si
overovali svoje tvorivé náhľad y , konzultovali
interp reta č né poňatie už našnrdovaného rc·
pertoáru, a čo je najdô ležitejšie, počas kurzov
všetci účas tn íci mohli sled ov ať jed en druhého
a vzájom ne ~a tak tvorivo inšp i rovať. Medzi pe·
dagogickými osobn osťa mi boli predovšetkým
jeho stálice · Eduard Grač, Vladis lav Brun·
ner, Daniel Šafran, Peter Mikuláš, Lazar

P. Mikuláš

E. G rač

SnímkaM . Zelenay

E. Indj i č

Snímka M.Jurík

Berman, Eugen Indjič , ďalšími osob nosťa·
mi bol i Ferdinand KJinda, Roman Nodel,
Zdenek Tylšar. Tohtoročné kurzy po tvrdili
predovšetkým svoju umeleckú stabilitu, Piešťany sa ukázali ako vhodné miestO, kde je mož·
né spojiť nároč nú umeleckú prácu s neform ál·
no u p riateľskou umeleckou rdlexiou i relaxá·
ciou sú ča s n e. O umeleckej úrovni kurzov
svedčili aj koncerty ú častníkov kurzov v
Piešťanoch a jeden reprezentatívny koncert v
Bratislave.
a usporiadaní Piešťanslrých medzinárod·
ných interp retačn ýc h kurzov sa pod i eľali adácia Cyrila a Metoda spo lu so Slovko ncertom
za fi nan čnej účasti Ministerstva kult(rry SR,
sponzorov VSŽ, ČSOB, \Volkswagen a, samo·
zrejme, kúpeľov Pie šťa ny.

l DOBRÝ CHÝR Z IOWY l

l SLOVENSKÍ SPEVÁČIKOVIA VUSA l
V priebehu le ta obišla média·
mi radostná s práva, že na medzi·
národnej súťa ži d etských zbo·

rov Des Mo incs Childre n's Cher
ral Festival v ame ric ko m táte
Iowa
získal
Bratislavský

chlapče nský

zbor v n áročnej
medzináro dnej
konk urencii
spomed zi 2 1 zborov z celého
sveta l . ce nu. l loci cena v ék<r
no mickom vyjadrení bola sym·
holická, 200 dolárov, žiadna su·
ma zrejme nemôže vy n ahrad i ť
te n fantastický pocit z úspechu,
ktorí neznámi malí Slováci za vel'·
ko u mlákou d osiahli a razom sa
stali svetovou hviezd o u. Odbo r·
ná po ro ta, ako sme sa v tlači der
č íta li konštatovala: "Bratislav·
ský chl apčenský zbor pred·
viedol prvotriedne stvárne·
nie súťažného repertoá ru.
Zvuk zboru je svieži, farebn ý, radosť zo spevu je priam
"počuteľná". Vefmi dobré je
vyváženie hlasov. Dokonalý
rytmus, veľmi dobrá voľba

Medzinárodná spolupráca
Mladí hudobníci zo vaj č iarska a Slo·
venska, s po lu 41 š tudenrov konzervató rií a
vysokých hudobných škôl, sa stretlo v dru·
hej po lovici júla v dolnokrupianskom ka~tie·
li, aby spo ločne pracovali v symfonicko m or·
chestri pod taktovkou švajčia rskeho dirigen·
ta a pedagóga Franza Pfistera. S mlad)•mi

muzikantami spolupracoval a bol sólistom v
Beethovenovom husľovom koncerte sloven·
ský huslista Pe te r Michalica. Stretnutie
mladých umelcov zorganizoval a financoval
bratislavský a ;vajč iarsky Rotary klub. Po
týždni na Slovensku sa účastníc i presunuli
do švajčiarske ho Be ro mi.insteru a na záver

SnímkaM. Kupka

tempa, ž iarivé a vitálne výš·
ky. Zbor pracuje vynikajúco
s d y namikou. Výber súťaž·
ných skladieb (Schneider·
Trnavský Ave Maria, Peter
Eben What shall we do) bol
prillehavý, zbor sa ukázaJ v
lyrickej i dravej podobe.
Speváci preukázaH výbornú
pamäť, excelentnú výslovnost:, veľmi dobrú technickú
vybave nosť. Inšpiroval ich
dobrý dirigentský štýl." A v
tejto súvislosti treba povedať, že
rozho dujúcu zásluhu na ume·
leckom profile i americkom vý·
kone zboru má jeho zbormaj·
ste rka Gabriela Rovňáková.
Ame rická súťaž i následné turné
znamen:tJU pre Bratislavský
chlapče n ský zbor, zbormajster·
ku G. R ovňákovír a výsledky jej
súkrom nej hudobnej školy, veľ·
ké zad osťu č inenie i ocene nie .
Dobrý ch ýr z l o\vy sa iste d o ne·
sie aj d o iných kútov sveta a dír·
fajmc, že na tento úspech aktu á!·
ne a včas za reaguje aj domáca
koncerui"á scéna.

· mj ·

spoločn é ho muzrCi rovania usporiadali v
oboch krajinách ni ekoľko koncertov. S veľ·
kým (rspechom sa predstavi li s Bcet·
hovenovou ouvcrtourou Corio lan, už sporní·
naným Beethovcnovým husľovým koncer·
tom D dur, Musicou Slovaccou l. Zelje nku,
Letným Pastorále A. Ilonneggera a Českou
suitou A. Dvoráka. Dúfajme, že po vydare·
no m prvom podujatí sa vytvorí tradícia ta·
kýchto č i podobných umeleckých stretnutí i
v nasledujúcich rokoch.
M.H.

CD recenzia.
FRANCÚZSKA ORGANOVÁ HUDBA

Franck l Mulet l Messlaen l Dup~

Ivan Sokol - organ
DISKANf DK 0018-2 131

ová CD nahrávka z produkcie DIS.
KANTU n azn ačuje, že jej dramaturgia to
myslí s tzv. vážnou hudbou úplne vážne a
nenápadne si vytvára katalóg postavený
predovšetkým na ume leckých hodno·
tách. Toto konštatovanie sa vzťa huj e aj na
titul Francúzska organová hudba, ktorú
nahral náš popred ný orga nista Ivan
Sokol. Dramaturg ický záber tejto nahráv·
ky podáva výstižný, ak nie reprezentatív·
ny obraz o bohatej tradícii o rganovej hud·
by vo Francúzsku. Je to dané tým, že CD
nahrávka vychád za z tvorby takých osobností ako boli Césare Franck, He nri Mulet,
Marcel Dupré a O livier Messiaen. Olr
razne povedané, ide o štvoric u skladate·
f'ov, z ktorých každý svojím individuál·
nym, ale inšpiratívnym spôsobom pozna·
čili nielen francúzsku, ale aj svetoví• orga·
no vú tvorbu a imerpretáciu.
Organové ume nie Césara Francka, kto·
rý bol organistom v chráme sv. Klotildy v
Paríži, ocenil o. i. aj Franz Liszt, ktorý ho
považoval za jedného z najväčších orga·
nových virtuózov-improvizátorov p o Ba·
chovi.]eho Pi ece hé ro ique je vďačná, čas·
to hraná koncertná skladba, ktorá má bfíz.
ko do o kruhu skladatel'ových skladieb,
re flektujúcich berliozovsko-lisztOvskú te·
matic kú prácu. Tvorba llcnri Muleta je u
nás i vo svete v podstate neznáma a s jeho
menom sa stretneme len v málo ktorej en·
cyklopédi i. Ako žiak Ch. Widora bol
o rie ntovaný iným smero m ako jeho sú·
č asn íci , navyše prekvapoval svojráznymi
kompozi č nými postupmi, pre ktoré bol u
stúpe ncov prísnej akademickej kompo·
zičnej
školy reprezentovanej Scho la
Cantorutll pova1ovaný za č ud áka.
O jeho zložitých f'udských osudoch her
vorí aj fakt, že väčši nu svojic h skladieb
z nič i l , predal svoj majetok a napokon
skončil svoju životn(• púť v domove chu·
dobných umelcov. Muletova hudba, ako
ju reprezentujú Esquisses Byzantines
poukazujú na nesmierne zaujímavého au·
tora, vyjadrujúceho sa vlastnou rečo u ,
smerujúcou k messianovskej konštrukcii
(jednotlivé s kladby hudobne zobrazujú
byzantské rytiny). Messiaen je tu zasnrpc·
n ý svojou vývojovo dôležitou skladbou
L'Asce nsio n (Nanebovstúpenie), ktorá
pôvodne vznikla pre organ a neskô r v or·
chestrálnej verzii si zís kala vef'k (t popula·
ritu. CD nahrávku uzatvára vďačn á kon·
certná skladba Marcela Duprého Varia·
tio ns sur un Noel.
Ivan Soko l je d nes na vrchole svojho
umeleckého interpretačn éh o potenciálu.
Tak ako jeho predchádzajúce nahrávky
pre iné firmy, aj táto nesie pečať jeho mu·
zikantskej koncen trova nosti a najmä
technickej a štýlovej inte rpretač n ej vytrí·
benosti. Zvole né zvukové prostriedl.')' sú
adekvátne štýlové mu charakteru tvo rby
jed no tlivých autorov a ve ľmi citlivo i vy·
vážene diferencuj(r jed notlivé skladby.
Touto nahrávkou sa na náš trh dostáva
ďa l š ia hod notná a kvalitná tvorba, ktorá
bude uspokojovať nároky prevažne n á·
roč nejších diskofil ov, avšak v dneš nej
núdzi o takéto tituly by mohla byť aj cen·
nou učebnou po môckou. Ško da, že inak
d obrý text nehovorí ni č o ko nkrétnych
skladbách, čo v danom prípade pre ich
bližšie poznanie by bolo vel' mi potre bné.
MARIÁN JURÍK

HUDOBNÉ DIVADLO

ZHZ v

znan~.eni finančných

suchotín

Nepotrebujeme letný operný festival?
--

-

--

Nie náhodou som lanskú recenziu operne j časti Zámockých hier zvolenských nazval ~Zámocké hry nabrali správny kurz" (IIŽ 15/94). Pred rokom sa totiž opäť raz
podarilo jedinému letnému divadelnému festivalu vtisnúť slávnostnú atmosféru,
spojiť zaujímavé operné večery s autentickými sprievodnými akciami (vokálno-interpretačné kurzy, odborný seminár s medzinárodnou účasťou, koncerty) a· čo nie
je u nás bežné· pritiahnuť do stredu Slovenska odborníkov, prednášajúcich i pozorovateľov, nie zanedbateľného významu. Jednoducho, zvesť o Zvo.l ene sa šírila za
hranice regiónu a hádam i vlasti.
Už vlanl sa v celkom reálnych ryll(lCh hovorilo o ročníku 1995, o potrebe pripraviť
ho s t>atrič ným predstihom. Zatia( čo organizátori (DJGT vo Zvolene a Národné divadelné centrum v Bratislave) mienili, š tátna moc menila. Dotácie zredukovala o viac
než polovicu a prisfúbená suma z PRO SLOVAKIE, schválená v poslednej ch v íli, prišla
ex post. Za danej situácie bolo treba Improvizovať a v nervozite zachraňovať festivalovú česť. Výsledok, samozrejme, uspokojiť nemohol.
ZHZ, pokiaľ majú vskutku festivalové ambície
( pod sučasn}•m vedcntm ich nepochybne maju),
sa nemôžu uspokojiť s mcchanid:ým prenescním predstavení z kamenneho divadla do cxte·
riéru a ich scrvírovaním v bežnom obsadení.
Festival potrebuje hostí, kv:tlilných hostí· i takí
sa najdu v cenovo doMupných reláciách · hoci :tj
v populárnych tituloch, prípadne nápadiLLI, ne·
konven č nú dramaturgiu. Aj ke(ľ, priznajme ~ i .
na t1u d te publikum vo Zvolene celkom ncdo·
zrelo.
Počas o~latnéh o leta prevažovali na z{tmoc·
kom javbku všedné večery. Z piatich mali fest i·
va lovu e~cnciu prin:tjlepšom dva. Svoje miesw v
programovej Lrukt(tre ~i obh:íjil:t v prvom rade
fcstivalova produkcia Donizeuiho tragickej ope·
ry Anna Bolena, ktoru n:tštudovala Komorná
opera Bratislava v p:trtm:rstve so ZIIZ :tko slo·
venskú premiéru. Vítam jej príchod na naše ja·
visko nielen preto, že predvcrdiovská opera se·
ria na iíom stále viacmenej abscmuje, predovšet·
kým v; ak pre jej nevkdné hudobno-dramatické
kvality a brilantné vok:ílne party. Tie sú napokon

všeohccne uznávaným krité riom o technickej a
štýlovej zdatnosti spevakov, ale i dôvodom, pre·
čo sa Anna Bo lcna neobjavuje na plagátoch pric·
merných scén.
Aj cez prizmu týchLO faktuv prvá slovenská
Anna Bolcna obstála čeMne . Dirigelll Marián
Vach ~a v tieni našich operných divadiel vypra·
coval na pozoruhodnu uroveň . Predstavil premy~lcnú, dramaticky vypointovanú koncepciu s
tradičnými tempami a vybruscným sprevadzač·
sl-ým citom. Ak aj orchester Komornej opery nehral vždy dosť čisto a kompaktne, neznamená Lo,
že inscen:tcii chýbal kus donizeuiovského espri·
tu. RC/ia Miroslava Fischera vychádzala zo
sku toč noMi , že príbeh sa odohr:í na jedinej scé·
ne, kwr:í ~" bude mierne upravovať. Nd lo mu
ted:t o kreslenie detailov a rigoróznu spitlo~ť ~
dobovými rdliami, ale skôr o hrubý načrt a uno·
sféry na anglickom kráľovskom dvore počas vlády llen richa VIII. Boci prip(tšťam, že Fischer si
~voju prácu trocha zľah čil, na druhej Mrane jeho
profesion:ilna zdatnosť mu radt, v čom spoč tva
sila Donizettiho opier. Sólbtov nezaťa žil zhytoč·

Ján Galla ako Zachariáš v košickej inscenácii Nabucca na Zvolenskom zámku.
Snímka O. Béreš

nými akciami a umožnil im s(t slrcd iť sa na ná roč·
né party.
Najroz~iahlejšou a L
echnicky najná roč n ejšo u
je titulná rola. Anna Starostová, mimochodom
na mate r~kej scéne v S D zamestnávaná najmä
mezzosopránovými epizód:tmi (!), prekvapila na
zvolenskom javisku sviežim a vo ľn ý m tónom, za·
chovávajúcim si osobitnú fareb n osť a p lastic·
kosť. Vyl:Yorila plnokrvní• d ramatickú kreáciu, v
nadvitznosti na veľké i nterpreta čné vzory. Ida
Kirilová (Giovanna Seymour) stála Lechnicky
nad problémami partu a opäť preukázala blízky
vzťah k hclcanwvej literatúre. Neočakávaným
prekvapením bol výkon teno ristu Sergeja
Kllomova (Pcrcy), umelca vládnuceho kovovo
lesklým Lônom, skvelým i výškami a štýlovou
kantilénou. Silnou jav i ~kovou osobno~ťo u , vná·
šaj(tcou do diania dramatický kontraM, bol
Enrico VIII .J á n a Galiu. Debutujúca Eva Garajová (Smcton) hola detsky hravým a vokálne
sľub n ý m p;ížaťom, Ernest Hudec výrazným
llerveyom.
Popri donizettiovskej premiére sa operné
predMavenia obmedzili na dva banskobystrické
(Traviata, Luisa Miller) a dva košické (Na·
bucco) večery. Štátna opera Banská Bys trica
preniesla hotové inscenácie a prezentovala ich v
domácom obsadení. Navštívcnú Verdiho Tra vian• považujem za režijné nedorozumenie s predlohou. Ma rtin Bendik vedie d ianie miestami v
rozpore· s partitúrou a pre ~voje poňatie si ned<r
káže ztskať ani interpretov. ádcjná Margaréta
Vajdová (Violeua) má zdravý a jasný koloratúr·
ny sopr:ín, avšak po výrazovej stránke jej kreácii
zat i aľ chyba dramatický vývoj. Korektným Ger·
montom st. hol Sergej Tolstov, aj keď sólista
práve nemal .svoj d eň " . Z i a ť, J án Babjak
(Al fredo) oMal svojej úlohe veľa dlžný z hľadiska
elememarneho Lechnického zvlád nutia, takže o
dá kej výrazovej nadstavbe nemohlo byť ani reči.
Škoda veľkého talentu!
Štátne divadlo z Košíc priceswvalo do
Zvolena s osved čený m hitom, Verdiho Nabuc·
com , ktorého návštevnosť je za každých okol·
ností zaručená. Staronovou inscenáciou Drahomíry Bargárovej otváral súbor na jeseň ~voje
zrenovované divadlo, pričom jej výl:Yarné riešc·
nie sa dalo vhodne zakomponovať i do zvolen·
ského exteriéru. Dva večery priam názorne de·
monštrovali, do akej miery dokážu sólisti určiť
atmo~ féru predstavenia, ha až zmeniť charakter
inscenácie. Do máce obsadenie pôsobilo mdlo,
dramaticky poddimenzovane a štýlovo poblttdc·
ne. Kozjatinskej Abigail, bez hornej tercie s<r
pránového rozsahu, nepochopila povahu a psy·
chológiu roly. jaroslav Kosec bol ospalým, vý·
razovo pasívnym a timbrovo šedým Nabuccom a
Oleg Korotkov mal problémy s okrajovými polohami partu.
Druhý večer pôsobil celý súbor pod taktov·
kou J á n a Drietomského ako vymenený. V
Prahe žijttca ukrajinská sopranistka Tamara
Kucenko (Ahigail) zažiarila priebojným, kovo·
vým Limbrom so suverénnymi výškami a tmavý·
mi hÍhkami, pružnosťou tón u a nadovšetko str·

lLibuša a Elektra na Pražskej jari l
Keď som si bezprostredne po premiére Smetanovej Libuše v Narodnom divadle,

na úvod tohtoročnej Pražskej jari, prečitaJ recenzie v českej dennej tlači, ich zdržanlivý až kritický tón ešte väčšmi umocnil moju zvedavosť. Vybral som sa teda na
druhú premiéru.

medzili na minimum ornamenty doby, d ianie
na javisku zbavili pátosu a orvorili najmä l'ud·
skú dimenziu pred lo hy.
Dirigent O liver Dohn{t nyi podčia rko l hlav·
ne dramatickú sil u a monumentalitu partitúry,
avšak dôraz na zvukovLI expresivitu nedokázal

Libuša sa do Zlatej ka plni-l' vrátila po l 2 r<r
koch, pričom od dcrniéry predchádzajúcej in·
scenác ie, ktorou roku 1983 otvárali Ccsi zrekonštruovanú historickú budovu, uplynulo
päť rokov. Návrat diela, určeného pre slávnostné príležiLOsti, bol teda nanajvýš akwálny.
Vybraný team inscenátorov bol do istej miery
prekvapením: réžiu zverili do rúk operného
debmanta Petra Novotného, známeho na·
jmä muzikálovými produkciami (napr. j esus
Chris t Superstar), za hudobné naštudovanie
prevzal
zodpovedno~ť
Slovák
Oliver
Dohnányi (inak šéfdirigem opery O) a Li·
tulnll úlohu bez alternácie Mvárnila dosiaľ naj·
mladšia Libuša v hiMórii divadla Eva
Urbanová.
l'etr Novotný pristúpil k chúlostivej látke ·
pre česku verejn osť znamená Libuša s lá le ist ý
národný symbol · bez pre(budkov, bez záťaže
interpretač nou tradíciou, za10 s nesmierno u
dôverou v ~ilu hudby. Prečítal ju takpovediac
očami Európana. V časopise
Dl píše: .. ie
som sl (stý, l i práve dnes hy bola téma pros/ej
oslavy národa t,ým najjlolrelmejšhn, Zlllášť 11

okamž ikoch, keď sa okolo uás práve pojmom
Ná md zašlftuje i to najkrutejšie a tutjnezmy·
selnejšie násilie". Režiser pren iesol d ôraz z
o slavy ce~kého národa na rozohratie príbehu
o človeku posadnutom vierou v budú c nosť a
presahujucom ďaleko obzor svojej doby. V
spolupráci s výl:Yarníkom Ivom Zídkom o b·

Eva U rbanová (Libuše) a Pavel Kamas (Prcmysl) v pražskej inscenácii Sm etanovej o p ery
Libuše.
Snímka H. Smej kalová

Anna Bolena na zvolenskom festivale. V
inscenácii Komornej opery Bratislava
hlavné postavy stvárnili hostia (zľava): l.
Kirilová (Giovanna), A. Starostová
(Anna), F. Malatinec ( Rochefort) a S.
Khomov (Percy).
Snímka V. Hák
hujúcim dram:ttickým elánom. Bola LOspevácky
a herecky vzorová kreácia, nadväzujúca na na~
lepšie zvolenské Abigail, akým i boli O. Stapp, M.
Colalillo č i S. Kotlenková. K úspechu večera ne·
malou mierou prispeli tiež bratislavskí hoMia
Pavol Mauréry (Nabucco) a Ján Galla (Za·
chariáš), z košického obsadenia predovšetkým
výborný Vladimír Prokopenko ako lsmael.
Z vl aňajších aktivít ZHZ sa podarilo zach rániť
aspo•'\ vokálno-i nterp re tač n é kurzy pod vede·
ním renomovaného rumunského umelca Dana
lo rdachescu. Zúčastnili sa ich šiesti mladí
o perní sólisti zo štyroch štátov, pričom· a lo je
dosť nepochopiteľné· zahraničie malo prevahu.
Ak napríklad protagonistka O v Brne, Ameri·
čanka Melinda Liebermann vyjadrila nesmier·
nu ľú tosť nad tým, že pre zájazd materskej scény
do Japonska nemôže ostať do konca (to isté pla·
tilo i pre jej kolegu Vladimíra Chmela), je zará·
žajúcc ignorovanie tejto akcie mladými spevák·
mi z neďale kej Banskej Bystrice. Potrebovali by
to· viď dojmy z Traviaty- ako sol'!
Na záver kurzov sa uskuto čnil koncert účast·
nikov, kde napokon (aj pre ochorenie) ostali iba
dvaja speváci. Situáciu pohotovo zachránil sám
prof. lordachcscu, ktorý s japonskou sopranisl·
kou Nao Higano odspieval dvojspev z Verdiho
Travialy. Mladá umelkyňa svoje vystúpenie po
boku osobnosti, ktorej partnerkami boli nemc·
nej slávne hviezdy ako L. Gencer, M. Caballé či R.
Scotto, zvládla úspešne a rovnako i svoje sólové
čísl a. Zaujímavým, barytonálne sfarbeným dra·
matickým tenorom sa predstavil tiež brnenský
sólista Marcel Kučera. Dan lordachescu, !»
dob ne ako minulý rok, vyst(tpil na samostatnom
piesňovom recitáli s klavírnym sprievodom
Gônul Aptulovej. Bol LO opäť zážitOk, ved
maestrov Lechnicky skvelo vedený barytón znie
stále mlado, jeho umenie je však zrelé, precítené
a bez nadsádzky dojímavé.
llovori ť o LOm, že ZHZ sú znova na križovatke,
je už ošúchané. Napokon LO ani nie je pravda.
Súčasné vedenie vie, kde svieti zelená. Bez nále·
žite j finančnej pomoci sa však festival vráti na
úrove ň nezaujímavej lokfllnej prehliadky. Takže,
ruku na srdce, ozaj nepotrebuje Slovensko letný
operný festival?
PAVEL UNGER
vybalan sovať lyrikou a noblesou. Z tohto hľa·
diska, ako aj vzh ľadom na tamojšiu smetanov·
skú tradíciu (Libušu di rigovali v ND napr.
Tal ich, Chalabala, Krombholc, Košler) vyvola·
lo Dohnányiho naštudovanie op rávnené roz·
paky. Naproti tomu j edn oz načným prínosom
je Eva Urbanová (Libuša), spievajúca krásnym,
vo ľným a výrazovo tvárnym h lasom náročný
Lilulný part. V druhom o bsadení sa jej priblížil
iba Jifí Sulženko ako hlasovo markamný
Chrudoš. Pave l Karnas ( Pfemysl), Jifina
Marková ( Krasava) a Jifí Kalendovský
(Lutobor) svoje party síce zvládli, no odspievali ich bez väčšej vokál nej ušľachtilosti.

Bodkou za Pražskou Jarou 1995 bolo
koncertné uvedenie jednodejstvovej hu·
dobne j tragédie Richarda Straussa
Elektra n a scéne Národného divadla. Bolo
to po dujatie n admieru úspešné. Pod taktov·
kou v za hraničí etablovaného českého diri·
genta jirího Kouta, inak uznávaného špecia·
listu najmä na nemeckú literat(m t, sa v hlav·
ných ro lách predstavilo tzv. svetové obsade·
nic. Predovšetkým maďa rská sopranistka Éva
Marton je v titulnej partii strhujúca: jej dra·
matický soprán spiňa bez námahy extrémne
dynamické a výrazové požiadavky partitúry,
suveré nne víťazí nad mohutným zvukom or·
chestra, no nájde si tiež dosť miest, aby odhalí·
la mäkkosť a p l as ti ckosť tónu . Do n eľa hkej pozície sa dostali jej partneri, avšak mezzosopra·
n istka Helga Dernesch ( Klytaimnestra) a ba·
rytonista Falk Struckmann (Orest) sú tak·
tiež vel'kým i osobn osťam i a s Martonovcru udr·
žali vysokú úrove ň produkcie. O čosi ťažšie sa
presadila iba Carmen Reppel ako Chrysot·
hem is.
Jifí Kout na čele max imálne obsadeného
orchestra ND vytvor il aute ntickú straussov·
skú atmosféru. Vystaval dramatick-ý monu·
men l plný vnútornéh o napätia, farebného b<r
hatstva a celej š kály odtieňov, ktoré v sebe
skrýva geniálna partitúra tejto jednoaktovky.
PAVELUNGER
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ZO ZAHRANIČIA

IAMIC a IAML v Helsing,re
V dňoch 18.-23. júna 1995 sa v Dánskom Helsingf)re konal 17. kongres
Medz inárodnej asociácie hudobných k nižn fc (IAML) a 35. výročuá kon,{erencia Medz inárodnej asociácie Hudobných in.formačných stredisk (/AMJC).
Aj napriek tomu, že obidt'e Asociácie sú od roku 1991 samostatué, p redsa
ostalo dosť spoloótJÍCh cieľov na lo, aby sa aspotí každé dva-tri roky stt·etli a
vzájomne informovali o svoj ic/z problém och a skúsenostiach.

IAMIC - International
Association of Music
Information Centrcs
v znamení zmien ·
Najčastejš i e

skloi'íova ným pojmom na
stretnutí Hudobných informačných stredísk bolo slovo - zmena.
Všetci poc i ťuj e me zatrasenie doteraz
uznávaného systému hodnôt, nevieme však
presne predp oved a ť, ktorým z možných
smerom sa bude uberať ďalší vývoj a hlavne
aké výsledky alebo následky so sebou prim:sic.
j eden z predn ášajúcich prirovnal obdobie, v ktorom sa teraz nachádzame k obdobiu Gutenbergovho objavu kníhtlače .
Každý si uvedomoval fakt objavenia nového, ale jeho dôsledky - rolšírenie vydávania
a distribúcie kníh a rýchly rozvoj vzdelania mohol len málokto v celej šírke predpoklatoh toročnom

dať.

Vynálezu kníhtlače možno dnes prirovWor ld Wi be Web (WWW)- akúsi multimediálnu počí t ačovú sieť, ktorá dovol'uje
nielen rých ly prenos textových informácií,
ale rovnako dobre umoži'í uje výmenu grafických, notových a audio-vi zuálnych záznamov.
R ýc h l osť, ako u p ribúdajú noví účastníc i a
používatelia tejto siete prostredníctvo m
Internetu je závratná. Z oblasti vedy sa táto
nová forma vým eny informácií rozširuje do
iných odborov a výborne sa upla t ňuje aj v
n ať

oblasti hudby, čo pOLvrdili kolegovia z
troch hudobných info r mačných stredísk
(USA, Ca nada a Nórsko), kLOré už majú
praktické skúsenosti s využívaním WWW
"ho me page" na Internete. Táto forma posl·:ytovania informácií u mož ľíuje (za lokálny telefónny poplatok) pr ístup do rôznych
medzinárodných knižníc, archívov, databáz, kata lógov a prostredníctvom E - mail
ich prenos do vlastného poč ítača na cl'a lšic
spracovanie.
Tieto Digital Su per ll igh Ways pr inášajú
so sebou niekol'ko zásadných zmien v práci
Hudobných
i nforma č ných
stredísk.
ajdôleži tcjšou je asi mož n osť rýchlej výmeny infor mácií bez vysokých fina n č n ých
nárokov na ich publikovanie, ktoré j e č asto
·nepružné a aj v distribúcii ťažkopádne.
Priame napojenie na Internet umoŽI'Illje
používatel'om byť v dennom ko ntakte s ponúkanými informáciam i, ktoré sa dajú pra·
videl ne dopÍi'íať a aktualizovať, ako aj získať
takmer okamži te odpoved' na svoje otázky.
Systém umoži'í uje evidenc iu používatel'ov
spolu s ich pripom ienkam i, námetmi, n"'
zorm i, č ím sl..-va lit ň uje p r ácu ll IS.
Medzinárodná Internetová sieť otvára
ďa l š i e možnosti pre aktívnu spolu prácu
skladatel'a pri poskytovaní informácií o svojej tvor be (America n M usic Centre pripraví
za istý fi nanč ný obnos každému skladatcl'ovi profil na Internete). Kcd'žc Internet
u mo ž ň uje p renos grafického a zvukového
záznamu, čo vel'm i úzko súvisí s otázkami
copyr ightu , skladatel'ovo rozhod nu tie o
tom, ktoré ukážky zo svojej tvorby j e ochotný sp rístupniť je nevyhnutné.
Zmena sa týka aj prístu pu k samotným in-

formáciám. Kým pre naše myslenie bolo
donedávna charakteristické skôr ..utajovanie" informácií, č i ťažko získaných adries
p re svoj e vlastné potreby, d nes nám počíta
če sprístu pňuj ú všetko, často aj to, na čo by
sme si sami ani nespomenuli, takže sme nútení se l e kt ovať len to najpotrebnejšie a pre
nás najdôležitejšie.
Pro blémom HIS v krajinách bývalého
Východ ného bloku j e, že i nfo rm ácie, ktoré
vlastnia, nemajú za tiaľ počítačovo spracované. Tento fakt, spolu s mo mentálnou málo optimist ickou ekono mickou perspektívou, ich vzdial\ tje od plnohodnotného využívan ia vyššie uvedených možností. Ostáva
len d úfať, že neustále klesania cien počí ta
čov dospeje na úrovci'í, kto rá bude prístupná aj našim pod mienkam, pretOže WWW
bude v západ ných k rajinách úplnou samozrejmosťo u skôr, než si to dokážeme p redstav i ť.

A nakoniec ešte jedna zmena, či skôr výmena. Na tohto roč n o m stretn utí sa volili
noví zástu pcovia do výboru IAMIC.
Predsed níctvo prešlo z USA do llolandska.
Novozvoleným p rezidentom sa stal riaditel'
Holandského Donemus Ber D eu ss, viceprezidentom riaditel' Holandského Gaudeamus Henk Heu vel m an s, sekretariát ostal
v staronových rukách Ev e O ' K elly z
Írskeho Contem po rary Music Centre a pokladníkom ostal Jostein Simble z Nórskeho HIS-lt.
Ot:GASM E'I'ANOVÁ

.
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17. kongres IAML ·
V dňoch 18.-23. jún a 1995 prebieh al v
Dán sku 17. kongres Medzi n árodného
združenia h udobn ých kniž n íc, ar chivov a h udobnodokumentač ných cen tier International Associatio n of Music
Libraries, Archlves and D o kumentation Centres - I AML), n a k torom sa zú-

častnili zástupcovi a čle nských inštitúcií a n ár o dných skupín IAML.
Hosti tel'ské organizácie: Dánska skupina
I AML (pr ezidentka Kristen Voss-Eiiasson) a
Dánska skupina IAMIC ( prezidentka Flemmi ng Madsen) si za síd lo kongresu zvolili
LO-skolen · LO školu, komplex budov !'udovej vysokej školy odborovej, v meste
l lelsing0r na morskom pobreží severne od
Kopenhagenu.
a 17. kongrese bolo pr ítomných 255 zástupcov členských inštitúcií IAML z 3 1 štátov sveta, ktorí sa zúčastňoval i na práci v
rôznych odborn ých komisiách a p racovných skupin ách, aby sa ve novali problematike či nnosti hudobných knižníc a hudobnodokumentač n ých centier (v kni žniciach vedeckých ústavov, národných knižniciach, v
knižniciach vysokých a odborných škôl),
či n nosti arch ívov a verejných knižníc a rokovali v komisii RILM ( Répertoire I nter·
natio nal de Literature Musicalc), RISM ( Réperto ri re Internatio nal des Sources Musicales) a RldiM ( Réportoire Internatio nal
cl ' l conographie Musicalc).
Na kongrese v dánl>kom llclsingsk·som sa
zú častnil ako predseda Slovenskej národnej
skupin y IAML v SH, vd'aka zá ujmu o prácu a
činnosť zo strany Matice slovenskej, Slovenskej hudobnej únie a ll udobného fondu
a finančnej podpory týchto inštitúci í.
Kongres p očas 5-6 dní bol (•l'om či noro
dej práce pre všetkých účas tn íkov a výr azom vysokej profesionality tých, ktorí nezištne prednášali a odovzdávali svoje skúsenost i všetkým zúčastneným.
Slovenská národná skupina IAML v SR je
mladou organizáciou (založená 13. 5. 1993)
a po prvýkrát sa jej zástupca zúčastni l na
tomto medzinárodnom fóre nevládnych o rganizácií profi lovaných na hud bu ako reprezentant Slovenskej republiky i keď slovenské inšt itúcie v minulosti zaznamenali
nemalé úspechy v oblasti huclobnodokumentačnej pr(tte a hudobnej informatiky.
EMANUEL MUNTÁG

IPEDAGOGICKÝKONGRESVINNSBRUCKUI ÚSPECHYMjSTAROSTOVEJVPARÍŽI
Otázky všeobecnej estetickej a
umeleck ej výchovy nado búdajú
práve dnes, v čase prílivu nega·
tívnych javov ak o sú drogy, rasizmus, ar ogancia, bru talita a pod.,
na aktuálnosti a význame. Riešenia zm ysl upl néh o trávenia
voľného času školsk ej p opulácie
sa i u nás vplyvo m m eniacich sa
spoločenských a sociál nych pomerov v rodine stávajú závažným spoločenským problémom.
Vítame preto možnost akejkol'vck
konfrontácie tohto problému s krajinami s fu ngujúcou trhovou demokraciou. Už po druhýkrát (prvýkrát
vr. 199 1 pri príležitosti Mozartovho
roka) sme mali mož n osť z(tčas t niť sa
na vel'kolepo koncipovanom k ongrese h ud obno-p ed agogických
aktivít učiteľov hudby zo všetkých typov škôl v Rak(tsku. V centre
Ti rolska v Innsbrucku ho na konci
apríla usporiadala Asociácia u č ite
ľov hudby Rakúska v spolupráci s
Hudobnou radou a Hospodárskou
univerzitou vo Viedni. Motto tohto
4. kongresu znelo: Hud ba - naša
šanca s heslovitým, ale veľavrav
ným podtitulom Výcho va- h ospodár stvo · politika a l> patronátom
takých významných osobností Rakúskej republiky akými sú minister
školstva a kul túry Dr. Erhard Busek a minister pre vedu, výskum a
umenie Dr. RudolfSch olten .
Jednotlivé hudobné aktivity prebiehali paralel ne v 8-1 O sálach
innsbruckého kongresového centra, poprepletané ''YStúpcniami školských súborov. Takmer 1500 ú čast
níkov kongresu, u či tel'ov hudby zo
všetkých typov škôl, ktorým sa účasť
na kongrese započíta l a ako !>Účasť
ďal š ieh o vzdelávan ia, malo mož no~ť
si vybra ť z nasledujúcich blokov:
a) pred nášky, postoje a diskusie k
závažným ku ltúrno-spol očenským
otázkam
b) miesto a význam hudobnej výchovy v systéme všeobecno-vzdelávacieho školstva

c) význam a úloha hudobných
škôl
d) hudobné vydavatcl'srvá a ich
edič n é aktivity v hudobnej výchove
c) hudobno-výchovné koncepcie
a konkrétne projekty
J) praktické dielne.
V prvom bloku sa na mnohých
diskusných fórach so zástu pcam i
jednotlivých politických strán, v
rámci pléna 1/udobná výchova na

Na kongrese ponúkali svoj u najnovšiu produkciu nielen rakúske
vydava teľstvá ako s(l Edi tion llclbling, Bu ndesverlag Wien, UniverzalEdition Wien, ale aj svetoznáme nemecké vydavatel'stvá 13iirenrcite r,
Schott' und Sôhne, Raabc-Fachverlag, Gustav 13ossc-Verlag a ďa l š i e.
Niektoré tituly z ich produkcie buelít mať mo žnosť si pozr i e ť aj ú čast
níci konferencie Učebn ice, učebn é

ceste 11/'ada nia svojej novej identity

pomôcky a programy pre hudobnú
výchovu od 26. uo 28. septembra v

apelovalo na neuspokoj ivý vývoj
školskej popu lácie v oblasti emocionálnej výchovy, h ľada l i sa možnosti
konkrétneho riešenia a uvádzali pozitívne príklady z praxe.
O dôleži tosti a význame hudobnej
výchovy ako esteticko-umclcckého
predmetu v systéme všeobecnovzdelávacieho školstva bol presvedčený každý ú čas tník tohto podujatia,
v tomto bloku išlo o stratégiu .boja"
o zách ranu tohto predmelll v plnom
rozsahu podl'a Európskej charty o
hudobnej výchove na všeobecno·
vzdelávacích školách, pred rôznymi
red uk č n ý m i a úspornými opatreniami príslušného ministerstva. Hoci v
porovnaní s nami majú kolegovia v
Rakú~ku ovel'a väčší časový priestor
pre hudobn ú výchovu (najmii v gymnaziách, kde my úplne absentujemc), nástrojovú výu čb u realizujú v
skupinovej forme v rámci základ nej
školy a pod.
Problemati ka hudobných škôl je
ovd'a rôznorodejšia čo do kvali ty
vyučova n i a, i orga n iza čnej truktúry (podľa toho, kto spravuje hudobnú školu) ako u nás. Náš model základ ných umeleckých škôl na takýchto fórach je vždy v záuj me pozornosti ako vzorový model základnej umeleckej v)rchovy aj v zmysle
komplexnost i štyroch umeleckých
odborov. Sme radi, že máme čo pon úknuť do systému európskeho modelu základného umeleckého vzdelávania, ale na druhej strane doma
ncu~tálc bojujeme o záchranu tohtO
typu školy.

Prešove.
Z hudobno-pedagogických koncepcií bola veľm i silne zastúpená
koncepcia polyestctickej výcho,ry,
prezentovaná rektorom sal zbu rgského Mozan ea Prof. Wolfgangom Roscherom a jeho kolegami.
Táto koncepcia nic je u nás už celkom neznáma, vo vydavatel'stve
Mat(lš-Music vyšiel i slovenský preklad vedecko-pedagogického diela
Wolfganga Mastnaka o polyestetickej výchove a hudobnej terapii.
ajsilnejšie zastúpenou skupinou
na innsbr uckom kongrese boli konkrétne hudobno-výchovné projekty
a praktické dielne v týchto oblastiach: práca so školským zborom, populárna hudba vo vyu čova n í llv,
hudba ... pohyb - pohyb ... hudba,
mu7.icírovanie na systetizátoroch,
práca s počí ta č m i v I-Iv, rytmická výchova, nová artificiálna hudba vo vyu čovaco m procese, využitie méd ií v
Hv a iné špecificky zamerané projekty napr. na postihnuté deti, na
jednotlivé typy a stupne škôl a pod.
j e nám l'úto, že široké spektru m
nových infor mácií, praktických poznatkov a skúseností nemá mož n osť
vy už i ť (z fi na nč n ých a rečových
dôvodov) väčš i a časť našej hudobno-pedagogickej obce. Autorka tohto príspevku vystúpila s referátom v
rámci dvoch jednacích blokov:
Európska asociácia pre hudobn ú výchovu a lludobná výchova v sused·
ných štátoch Rakítska.
I RENA MEDŇANSKÁ

Je potešením info rmovať hudobníl ve rejnosť o domácich i zahra nič·
ných aktivitách i úspechoch reprezentantov slovenského koncertného
umenia, medzitým i o umeleckých
poči noch najmladšej generácie. K
nej patrí i pianistka Manina Starostová, ktorá už štyri roky pôsobí koncertne i pedagogicky v Paríži.
V roku 199 1, po štúdiách na Konzervatóriu a V MU v Oratislave, kde
študovala klavírnu hru u Doc. Idy
černeckej, získala štipendium francúzskej vlády, ktoré jej umožnilo realizovať študijný pobyt vo Franc(tzsku.
V rokoch 199 1-1994 študuje na Ecole
ormale de Musique Al freda Cortona v Paríži v klavírnej triede prof. Fran~aise Thinat, so zameraním na získanie Diplôme Supérieur d'Exécution.
Okrem toho v školskom roku 19921993 získala štítdjom klavírnej hry na
Conservatoire d'Orléans - Diplôme
de perfection nemcnť. S týmito študijnými výsled kam i s(tviscl rad úspešných verejných koncert ných podujatí. Od roku 1994 študuje Martina
Starostová na Co nscrvatoi rc Supérieur de Paris - CNR - špecializáciu
klavírna pedagogi ka a komor ná hra.

J

Popritom pôsobí aj ako pedagóg klavírnej hry.
.) ej pedagogické pôsobenie sa zača l o rozvíjať už po čas rokov štúdia. V
r. 1992 zbkala v Paríži mie~to klavírneho pedagóga i zbormajstra na
Ecolc de musique du Centre Chopin
i ako s prevádzačka vokalistov na
Conservatoire cle Vinccnnes (Paríž).
Neskôr pôsobí na tejto škole - od r.
1994 - ak o profesorka klavírnej hry.
Koncertná č i n nosť Martiny Staros·
tovcj sa rozvíja popri intenzívnom
ped agogickom pôsobení. Je zameraná na sólisti ku i komornú spoluprácu s vokalista mi.
V máji 1995 sa Martina tarostová
Zt1čast n ila v Paríži medzinárodnej s(tťaže
klaviristOv
organizovanou
U.F.A.M. v kategórii c Honneur • a
získala v nej l. cenu. (U ION DES
FEMM ES ARTISTE MUSI CIE ES).
Všetky uvedené výsledky sú dielom talentu i m no h o roč n ej ciel'avedomcj odbornej i jazykovej prípravy,
ale i dôkazom nev. ed ne výrazného
umeleckého i ľu dského pôsobenia
nádejnej mladej slovenskej hudobnej umelkyne v metropole svetovej
ku ltúry. Stl i vizitkou úrovne nášho
hudobného školstva.
- va -

Komorný zbor SLOVAKIA l
Pod týmto tajuplným n ázvom absolvoval tohto leta úspešn ý

zahraničný zájazd komorný zbor, ktorý tvoria prevažne členo

via bývalého úspešn ého a kvalitného Komorného zboru SI:UK u , ktorý bol úspešne zlikvidovaný. A tak v zložitých a utajených
podmienkach pod názvom Komorný zbor SLOVAKIA (čo v šetko sa ešte bude musieť týmto sl ovom zdôrazňovať?) naštudovali pod vedením zbormajstra Pavla Procházku náročný program, s ktorým vystúpili na 21. ročníku medzinárodného h udobného fcstlvalu Valie d'Istria. Participovali tu na operách S.
Mercadenteho a L. Cherubin iho a v r ámci koncertných vystúpení uviedli d iela Messa di Gloria P. Mascagniho a Médea I.
Xenakisa. Okrem účinkovania na festivale predstavili sa so svetovou i slovensk o u tvorbou v ďalších juhotalianských mestách.
Zrejme ešte dlho bude kvalita nášho hudobného umenia oceňo
vaná viac v zahran ičí ako doma.
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SPEKTRUM

ZÁUJEM OMUZIKOLÓGIU TRVÁ
KLAUDIA NAGYOVÁ
Ko ncom apríla ko net/o sa v bratislausk ej
juvente v poretdf XII. sympóz ium mladýcli
muz ikológov s medzi ná rodnou účasťo u.
Usporiadatet1ni boli_S/oveuská muzlkologlck á asociácia pri Sl/U a Katedra hudobnej vedy fFUK v Bmlislave. Tematickým leitmulfvo m sympóz ia bol tcmec, tanečnost; tanečná
Inštrumentálna hudba v troch základltých vymedzeniach:
l . Tanečná lnštmmentáfna hudba v 16.-l 8.
storočí, j ejpra mene a f ormy ;
2. inštrumentálna tudová hudba a jej tanečnéfrmkcie;
j. Dmhy inštrumentá lnej hudby a j ej sociá lnefunkci e.
Na sympóz iu sa prezentovalo 25 prihlásený ch ref emjúcich (zahrc111ičných a do mácich
z vietcerých k atedier a uedeckých pracouísk).
Skôr než prejdem k cha1'Ctkterislike r ef erátov z jednotlivých dní, trebet úvodom upozorniť, že pred podujatfm l počets neho si záujemcovia met/i možnosť zakúpil' materiál z predchádzajúc/d l sympózií a čo nás mimo riadne
p otešilo, ct} prvé člslo Musicologicum l. - p rísp ev/..')1 z X l . Sympózia mletdý clt muz ikológov z
r. 1994, ktoré pr/pra ul/a a tJy dala Kated ra hudobnej vedy FFUK a redaktorsky p ripravil
Peter Važan Katedm tý m ú činne prácu. .~tu
dentov motivuje a Ol'lentuje rw sy stema llckú
etj redakčnú jJt·ácu a má amb{cie vydávanfm
ďalších ročníkov obohatiť sp ektru m európskych hudobných zbom lkov o zbom fk p re eu rópskycllmladýclt muz l kológov.

Úvodné referáty predniesol V. Fulka ( itra): Polyfó nna štylizácia barokových tanco v - a
Jolanta Guzy - Pasiakowa (Warszawa): Tan ečná gitarová tabulatúra 18. s to roči a PL · Wn
Mus. 2088 ako p oľs ký tan e č n ý hudo bný pramCI'í . Po nich nemeckí hostia predniesli zaujímavé, do hÍbky spracovani a idúce refe ráty,
prezenn1júce hudobno histo rický po h ľad na
fenomén tan eč nos ti. Hans-Georg Hofmann
(Halle): K interpretácii spievaných baletOv na
dvoroch v stredonemeckej o blasti okolo r.
1700, Stefan BotLie (Esse n )~ Využitie ta nečn é
ho pies ňové ho typu u Friedricha Spee von Langenfeld.
V hudobnohistorickom p ohľade pokra čova
li aj ďalší refcrujúc i. Róbert Šebesta (VŠMU
Bratislava): Ta n eč n é prvt..l ' v stredoeuró pskej
Harmoniemusik 18. sto roč ia - sa sústredi l na
obl as ť hudby k stOlovan iu, na úlohu dychových nástrojov v stolovej hudbe. Porovnávan ím menuetov ). Haydna a W. A. Mozarta
sk(lmal funkciu menuetu, jeho transformáciu
do scherza ako symboltaneč nost i v hudbe klasicizmu. Jana Petôczová (Drati:.;lava): lnštru·
me ntálna hudba hudo bn íkov na,Spiši · preds ta·
vila nové poznatky a s ku točnosti o hudbe na
Slove nsku v 17. s to roč í. Nadviazala na dotcraj·
šic výsledky výskumov o hudobnej kultú re na
Spiši, viac zamerané d opos i aľ na Levo č u a
Pestrý zborník. Ukázala, že i ďalšie lokality ako
Spišská ová Ves, Ľubica, Kežmarok, Spišská
Delá, Spišské Podhradie sú bohaté na mate riál
o existencii a fun kciách t rubačov v službách
spišských miest a o vývoji regio nálnej inštrumentálnej hudby. Prezentovala bohaté hudo bnohistorické údaje a poznatky.
Ďalší príspevok, aj ked' historicky zostával v
obdo bí 17. storoč i a, prinášal iný pohľad na ta·
nec a ta nečnú hudbu . Monika Mifkovi čová
(Kated ra este tiky FFUK, 4. roč n ík, Bratislava):
Mo tív tanca v hudbe a maliarstve baroka - sa
pokúsila o estetickú reflexiu barokových životných poc itov ako sa zobrazovali v hudbe a vo
výtvarnom umení. Po rovnávala dva d ruhy tan ečného prejavu, dvorský a ľudový tanec. V
hľada n í paralel zobrazovania tanca postihla základné špecifické momenty. Treba ko nštatova ť, že podobné príspevky sú neobvyklé.

Ex istuje málo bádateľov, ktorí by si všímali t(l·
to inte rd isciplinárnu obl asť. A prezentácia takto zameraného príspevku vyžaduje aj perfektnú technicky doko nale zvládnu tú dokumentáciu hudobn)•ch a výtvarných ukážok.
Brilantne predniesli svoje príspevky zahraniční referujúci. Gaila K.irdiené (Vilnius):
Litovská hu sľová ta n eč n á hudba a jej sociálne
funkcie- priblížila menej známu ľudoví1 hudbu Litvy, pri čo m po hotovo vlastnou hrou na
husliach dokumentovala jej štýlové zvláštnosti.
Christine Berncr (Wien): Tan ečná inštrumentálna hudba v o blasti Salzkammergut, so
špeciálnym zameraním na mečový tanec v Dad

rov menujme: Barbaru Krzemieň-Kolpano
wicz (Krakow): Polonézy op . 5 ). Kozlowského z j agelovskej kni žnice v Krako we, Oľgu
Zossim (Kiev): Ta n ečné d ruhy v oratóriách G.
F. lländla, Jekaterinu Berdennikovu (Kijev): Ciaccona a passacaglia v kantátach J. S.
Bacha, Trpimira Matasoviča (Zagreb):
Taneč né skladby pre klavír Ferdu Livadi ča ,
Krzystof Komarnicki (Warszawa): Gitarová
taneč n á hudba v 19. s toročí, Helena Dačková
( Kijev): Rytmické tan eč n é štylizácie v . Liturgii" P. l. Čajkovskéh o. Z domácich autorov zaujali príspevky: Alexandra Schmidtová (Kated ra hudobnej ved y FFUK Bratislava, štude nt-

(~ lan ovis k om).

Ischl -analyzovala mečo vý tanec a jeho prezentáciu v Salzburgu. Obrazový materiál dokumentoval pohľady na jed notlivé tan e č n é obrazy, tan ečn é figúry, na kto rých autorka vysvetľoval a význam pohybov v interpretácii Salzburskej kapely. Posledný príspevo k prvého
diía sympózia predniesla Katarzyna Szymanska (Warszawa): Úrovne fun govania hudobného diela podľa koncepcie M. Tomaszewského na príklade diela llarnasic K. Szymanowského. V refe ráte sledovala problém transfo rmácie ľud ovej hudby clo umeleckej štylizácie. Po rovnávala ko nkrétne ukážky · o rigin ál
ľu d ovej hudby a ukái ky z baletu Harnasic.
Odkryla miesta stretania sa v rukopise skladate ľa. Autorka sa prezentovala pe rfektne zvládnut)rm jazykovým prejavom v a n gl i čt i ne.
Prvý deň sympózia spestrilo vy~ t(l pcni c
Slovenského gajdošského združenia. Sprievodné slovo koncertu prezentovali Katarína Bi·
čanová a Juraj Hamar. Treba kladne h odno tiť
zámery organizátorov, ktorí toto vystúpe nie
zarad ili do programu. Zahra n i čn í ú častníc i sa
mali možnost' o boz n á miť s un ikátnou tvorbo u
hudby na Slove nsku, ktorá sa zachovala v hudobných zbierkach z prelomu 17. a 18. storoč i a. Združenie predstavilo ~vadobný pies1lový
re pertoár z Uhroveckcj zbierky, z Vietorisovej
tabulatúry, žartovné piesne zo zbierky A.
Sz irmay - Kcczcrovej a ta n cč n )' repertoár z
Pestrého zbo rníka. Združe nie takto prezentuje
~voje dlhodobé zámery a ciele o ž i v iť gajdošskú
tradíciu na Slovensku , gajdy ako najstarší hudobný nástroj tak, aby sa hudba historických
zbierok vrátila do vrstvy d nes žijúcej ľu d ovej
hudby v hudobnom folkló re na Slovensku.
V prvej polovici druhého diía sa zast..'Veli
prevažne hudo bnohistoricky za merané refe ráty. Autori v nich analyzovali situáciu ko nkrétnych tan eč ných hudo bných d ruhov v historických doku mentoch, ako aj ich uplatne nie v dobovom repertoári vokálno-inštrumentáln ej a
inštrume ntálnej hudby. Zo zahrani č n ýc h alllO·

ka 3. ro čníka) : Klavírna škola Godru "An leitung zum Klavicrschlagcn" v súvislosti s dobovým t a neč n ým repertoáro m, Mgr. Adriana
Turyová (Katedra hudobnej vedy FFUK
Bratislava): Význam ta neč n os ti pre umelú hudbu 17.-20. storo č ia . Tento príspevo k bol urči ·
tým zavŕše n ím hudobno-historického pohľa du
na ta n eč nú hudbu predchádzajúcich refe rentov. Autorka v o bsiahlom príspevku charakterizovala a syste matizovala nazeranie na raneč
nosť, na miesto tanca v umelej hudbe, bližšie
pre nos tanca do n c tan cč n ých hudobných druhov, do hudobno-dramatického žánru a zvýznami\ovanie tanca ako symbolu do najrôznejších techník. Svoje názory dokumentovala na
porovnávaní menuetov viacerých s kladateľov,
pri čo m sledo val a p repoje nos ť úžitkového a
umeleckého využívania.
Popoludnie druhého d1h sympózia patrilo
trom au torkám z Po ľs ka a hudbe 20. sto roč ia.
Agnieszka Chwilek (Warszawa): Štylizácia
barokových tancov v diele Alexandra 'fansmana - predstavila niele n u nás, ale aj v Poľsku
neznámeho s kl ad ate ľa 60.-70. rokov, ktorého
tvorba vypovedá o o rientácii na neoklasicizmus a neobarok. Autorka detailne analyzovala
notové záznamy štyroch suít, ktoré do p osia ľ
nie sú nah rané. Anna Szymanska (Gdansk):
Mazurka v diele Romana Maciejewského ·v referá te priblížila ďalši e h o neznámeho skladateľa po ľské ho pôvodu , ktorý žije v USA a venuje
sa aj tvorbe film ovej hudby. Iwona Lindstedt
(Warszawa) : D va n ásťt ó nová technika a ncoklasicizmus v taneč n ých skladbách j ozefa Kofflcra - predniesla precízne vypracovaný, podrobný hudo bnoanalytický rozbor vybraných
skladieb, v ktorých vystopovala 12-tónovú
techniku, ale i neoklasické prvky. Sledovala a
graficky po rovnávala tieto prvky vo valčíku , galo pe a pochode. Dokonca si všimla aj také deUlity, ako Cho pinove elementy, krakowiak a
ich neoklasické stvárnenie, ktoré v tvorbe sk(lmaného sk l ada te ľa pôsobia skôr parodicky.

-'· Súčasná hudba v úlohe ·outs·idera? ·
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V dňoch 19.-27. mája 19 95 sa konal v
Salzbr~rgu 19. roťnlk
f esltvalu súčasnej hudby - Aspekte, ktorého
hlavným organizátorom a umeleckým riaditeľom j e skladateľ a
p edagóg na llochschule Mozarteum -prof
Klaus Ager. Ako dlhoročný prez ident ( minulý rok ho vo funkcii vystriedal Solf
Schaefer) Európskej kmiferencie propagátorov novej hudby bol tohto roku lwstltet'o m j ej generáhtello zhromaždenia a k onf erencie na ti mu " Domain Pr~bllc Payant".

Tento trochu záhadne znejúci pojem,
ktorý sa prof. Ager snaží presadiť do života v Rakúsku u ž celé desaťročie znamená zavedenie poplatku aj v tzv. voľ-

Komparatistika príkladov vypovedala o hodnote umeleckej štylizácie analyzovaných skla·
dieb poľskej hudo bnej moderny. Príspevok
potvrdil, že úspešné sú tie referáty, ktoré skôr
prezt:ntujú jeden po hľad , alebo analyzujú V)'·
brané dielo, č i skladat eľa , kto ré nepokrývajú
širo ký záber.
Posledný dei\ sympózia bol venovaný menej
frekventovaným hudobným žánrom. Yvetta
Lábska (Katedra hudobnej vedy FFUK
Bratislava): Protichodné smerovanie . vysoké·
ho" a . nízkeho" ume nia na príklade duchovnej
hudby - zamt:rala svoju pozo rno sť na duchov·
nú hudbu a v historicko m pohľade ukázala ako
sa tu prejavili tendencie patriace do tzv. "V}'SC>
kého" a "nízkeho" umenia. Predstavila nový pohľad na uvedenú polarizáciu. Upozornila v
tomto zmysle na štyri obdobia vo vývoji duchovnej hudby: l. najstaršie· hudba v službách
lilllrgie (grego riánsky chorál, spevníky pre potreby lilllrgie), 2. duchovná koncertná hudba
(ktorá sa využíva aj v liturgii), 3. nová duchovná pi eseň ( novovznikaj(lce piesne inšpirované
štýlmi modernej po pulárnej hudby), 4. duchovná hudba na počúvanie - tvorba skupín,
kto rá texami patrí do kategórie duchovných
piesní, ale autori majú ambície tvo ri ť umelecky
n á roč nejš iu duchovn(! hudbu, určen(! aj pre
ko ncertné predvedenie, mimo liwrgic. Obsah
príspevku nastolil otázku ako muzikologicky
re fl e ktovať problém . vysoké" - . nízke" nielen v
duchovnej hudbe, ale aj v hudbe vôbec, pretože sa táto polarizácia týka oscilácie medzi soci·
álnym, sociologickým a estetickým postojom
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ných diel (diela sa stávajú vofnýml asi 50
rokov po smrti autora). Tieto peniaze by
sa mali sústreďovať v jednom fonde, ktorý by ich následne využíval pre podporu
súčasnej hudby. Vzhľadom k danej situácii v Rakúsku by takto získané niekoľko
miliónové fondy mail napomôcť rozvoju
súčasnej hudby, ktorá v konkurencii so
skomercionallzovanou tradíciou nemá
takmer žiadne šance.
Fakt, že sa túto Ideu nepodarilo presadiť (ohrozuje silné pozície komerčne uvažujúcich inštitúcií -vydavatel'stvá, organizátorov a pod.) svedčí o tom, že business
sa stále viac uprednostňuje pred tvorivosťou a rizikami hfadanla nového.
Uvedený príklad je len jedným z mnohých prejavov úsilia, ktoré zanietenci súčasnej hudby v tej-ktorej krajine vyvíjajú,
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aby čelili rastúcemu nedostatku podpory
pre súčasnú hudbu.Jedným z oblikátnych
dôvodov znejúcich z oficiálnych miest je
ekonomická kríza, kvôli ktorej tzv.
Západné krajiny krátia svoje rozpočty na
podporu "demokracie" a tzv. Východné
krajiny majú stále "vážnejšie" problémy
vyžadujúce pozornosť a finančnú podporu. Výsledkom sú zanikajúce festivaly súčasnej hudby, ktoré vyčerpali všetok entuziazmus na dlhodobé vykrývanie neexistujúcich finančných zdrojov.
Táto situácia sa, žlal', najviac dotýka súčasnej hudby v postkomunistických krajinách, kde dlhodobú absenciu medziná·
rodnej konfrontácie bolo možné v posled·
ných rokoch prekonávať hlavne vďaka
podpore zo strany zahraničia (v prípade
festivalu Večery novej hudby tvorila minimálne polovicu nákladov). Strata podpo-

Petra Remenárová (Katedra hudobnej I'C·
d y FFUK Bratislava, l . ročník) : Cirkevná vokál·
no-inštrumentálna hudba na Slovensku a jejsociálne funkcie - sa zaoberala z i sťov aním situá·
cie v uvedenej oblast i, aké zmeny nastali od r.
1989. Podrobne spracovala informácie o stave
hudobnej pnLxe v sú ča s n )rch ekonomických a
trhových podmienkach a poukázala za ti aľ na
nezáujem kome rčn ých vyda vateľstiev o tento
druh kultúrnej aktivity. Katarína Kondelová
(Katedra hudo bnej vedy FFUK Bratislava, 4.
roč ník): Po hybové a t a n e č n é prvky v muzikáli ·
ukázala ako hudba súvisí s pohybovou rečou
cho reografie v dielach 1.. Be rnstein: West Side
Story a Mc. Dermots: llair. Sledovala podobné i
rozdielne prvky v jazyku hudby a jazyku tanca,
pri čo m sa sústredila aj na hlasoví1, hudobnú a
tan eč nú intrepetáciu.
Zuzana Bala7-Sházyová (Katedra hudobnej vedy FFUK Bratislava, l. roč.) : Virtuózne
prvky v klavírnej inte rpretácii Oscara Peter·
sona - priblížila intre pre tač né majstrovstvo
černo šského džezového klaviristu.
Xll. ročník sy mpózia mladých muzlko/6gov p otvrdil, že koncentrácia pohľadov na jeden vybraný lmdobnožánrOVJÍ okruh je
správna. Motivuje mladJíclt bádateľou k sú·
stredenejšej práci a odbom e sa zdokonal'ttjú·
cej analý ze. Ak o sa ukázalo, referáty symp{r
z la žá nrovo stmel'oN tlta nec a tmteô1á inšlru·
mentá lna hudba. Prezentovali sa prfstti/J)',
ktor é existencia ta nca, tanečuosli a ta nečnej
hudby p odmiell ujtí. Striedali sa roviny: ltisto1'ická, hudobno-sociologick á, hudobno-teoretick á, jJ01'01JIIávacia t i nechý bal a ni pokus o
ltudubn.o-estelick é postrehy a hl'adctnie r;ýzlla·
mov. Referujú.ci dávalf prednosť buď ltistorlc·
k ému obdobiu, j ednej osobnosti, či viacerf/111
osobnostiam, vráta ne hudby 20. storočia.
Sledouali i menej z náme osobnosti, doposlill
neobj avené.
Budú ce ročnfky podl'ct iliformácie Prof O.
Elsclteka, vedúce/to Katedry hudobnej t•edy
FFUK Bratislava, sa temalicky budú zaobera(
-~okálnymi žánrami v spektre r ôz nych pohľa·
dov a p rístupov. Uvažuje sa perspektívne ti} o
duchounej hudbe, o opere atd~
Vy sok o lly Zd llilwj eme, že do organizačnej
prfpmvy a priebe/tu symp6z la sa aktítme za.
pájali aj študenti ( nie/entí, k torí boli prihlflst.
ní s referátmi) . Veríme, že o sympózium prejavia záttjem ct} ďalši kolegovia - študenti, ktorl
sa z rôz ny ch príčin doposia/' ua sympóziu nezúčast nili. Očakáua me, že sa v budúcn osti~
lepši technická tryba ue nosť juventy, ktorá
každoročne posky tuje svoje priestmy na real/·
záclu symp ózia.

ry zahraničných inštitúcU by mohla oa
dlhé obdobie pozastaviť pozitívny vývoj posledných piatich rokov.
Európska konferencia propagátonw
novej hudby (European Conference of
Promoters of New Music - ECPNM) Je
platformou, na ktorej sa hl'adá ridenie
na uvedené problémy.
Výsledkom diskusie v Salzburgu bolo
prijatie programu na podporu súäf.
nej hudby, ktoré ECPNM vzhfadom oa
svoj medzinárodný dosah bude u. . .
ňovať voči medzinárodným politickým
štruktúram a médiám (hlavne rozbia.
su) prostredníctvom medzinárodných
hudobných organizácií (ISCM, IMC, fA.
MIC), médií, ako aj individuálne proe
redníctvom svojich členov.
Vytvárať účinný tlak na vládne štruk·
túry, aby si uvedomlli potrebu súčasneJ
hudby je jednou z prvoradých ú1ola
všetkých, ktorí vidia možnosť premeny
spoločnosti a jej budúcnosť kompa·
nejšie než len v transformácii ekonomických štruktúr. OĽGA SMETANOVÁ
Financova né fondom Pro Slovakia
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edzi historické dokumenty značnej
výpovednej hodnoty patria spravidla novinové správy. j edna z nich,
napísaná formou denníka, približuje osobnosť
hudobníka Žigmunda Prauna. Tento, dnes už
zabudnutý, kompozične činný huslista ako
"zázračn é dieťa" priťahoval vo svojej dobe pozornosť takmer celého euró pskeho kontinentu. Prísluš nosť ž. Pra una, ako svojím spôsobom
výnimočnej . epizódy", do hudobných dejín
potvrdzuje napokon aj jeho zač lene nie do modernej lexikografickej literatúry (Zenei Iexikon, zv. 3, Budapeš ť 1965, s. 148).
Žigmund Praun, plným menom Sigmund
Maximilian Willibald Otto von Praun, sa narodil v roku 18 11 v Trnave, ktOrá bola jeho domovom. Tu získal všeobecné a aj hudobné
vzdelanie; v hre na husliach bol žiakom j ozefa
Beneša. Neskôr študoval vo Viedni (181 7) u
Jozefa Maysedera. Pred dovŕšením štvrtého roka, keď sa naplno prejavili jeho mimoriadne intclektové a umelecké schopnosti (najmä jazykové, hudobné, literárne a výtvarné), vystupoval po prvý raz ako huslista na verejnom koncerte vo viedenskom Burgtheatri. ž. Praun navštívil väčšinu eu rópskych veľkomiest; pomerne často ú č inkova l v Bratislave. Výnimoč nos
ťo u hudobných schopností udivoval poslucháčov aj v početných menších mestách hlavne
strednej a južnej Euró py. Praunov život sa
p redčasne sko n č il počas pobytu v Krakove v
roku 1830. Príčinou smrti bol zápal pľúc.
Článok z viedenských novín Allgemeine musikalische Zeitung s príťažlivým názvom Eln
musikalisches lflunderklnd, ktorý vyšiel na tri
pokračovania v júni 1822 (č. 46-48), nám formou denníka pomerne podrobne vyk resľuj e
časove najzaujímavejšie obdobie života ž.
Prauna. Kvôli výpovednej hodnote tohoto d okumentu a pre osobitné čaro akým nám nemenovaný pi sateľ priblížil okolnosti a prostredie,
ktoré formovalo osobnosť ž. Pra u na, uverejňu
jeme "denník" v jeho úplnom znení. Do prerozprávaného textu tohoto dokumentu , v ktorom sme sa snažili zachovať d obový spôsob
prejavu, vsúvame novinové správy bratislavských novín PreBburger Zeitung, ktoré nielen
bližšie dokresľujú skutočnosti zaznamenané v
denníku, ale aj potvrdzujú ich pravdivosť.

ktorej ho tu dôsledne tríbili, usiloval sa malý
chovanec aj o telesnú zdatnosť a svoju obratnosť dokázal v prvých júnových dňoch roka
l81 6, keď ako ešte len päťročný, privádzal na
verejnom zhromaždení všetkých prítomných
do úžasu. Tancoval totiž dvanásť rôznych euró pskych národných tancov, absolvoval jazdeck(• a šermiarsku školu a na trnavskej strelnici v strelbe z pištolí do terča sa stal víťazným
strelcom. Hudba naďalej bola hlavným predmetom jeho štúdia, a aby dokázal verejnosti,
aké pokrot...-y v nej uro bil, dirigoval chlapec orchester, keď mal päť rokov a tri mesiace; bolo
to 20. augusta 181 6 na veľkých cirkevných
oslavách v Trnave, pri tzv. veľkej omši. Počas
školských prázdnin, v to isté leto, uskutočnil
ako huslista cesty po Uhorsku; vystúpil na veľ
kých hudobných akadémiách v najvýznamnejších mestách, menovite v Prešporku, Gyôri,
Pešti, Budíne a v Székesfehérváre; hral v tamojších divadlách a svoje umenie prezentoval za
búrlivého potlesku.

(Allgemeine muslkalische Zeitung, t. 46- 8.
jún I822, s. 366)

Preflburg:
28. (septembra) ešte iba päťrotný pán
Slgmund barón Praun., známy skorým rozvojom svojich mnohorakých duchovných darov,
ktorého ui pred l I/2 rokom spropagovala
všetká verejná tlat, u rámci svojho precestouania út inkoual na husliach v prospech jednej
chudobnej rodiny. Spôsob hry pekne predvedené/l o ťažkého kvarteta od Rodeho bol p odl'a výpovede odborníkov tak umelecký, ie si
tento veľmi talentovaný mladfk zaslúit všeobecnú pochvalu. Obdivovať ho bolo treba o to
viac, ie zatiaľ nemáme podobný priklad tak
skorého rozvoja hudobného talentu... všeobecne cenený riaditeľ a sólový huslista, pán
Leop old u. Blumentha~ ... ktorý prevzal vedenie nad celým podujatfm a tešil sa z výnimoč
ného talentu šľachetného mladika.

M

·Hudobtle zázrat né dieťa
Otcom iigrmmda Maximiliána Wi/ibalda
Otta, ktorý sa narodil v júni roku 1811 a ui
ako štuorrotný vystupoval ako huslista vo
Viedtli, je v Uhorsku i ijúct cisársky mkúsky
rotmajster barón von Prarm. Rukopisné sprá'1'· Ztl ktoré vd'atf tento tasopis jednému zo
svojich priaznivcov, sa, i ial; nezmieňujú o
zaäatkoch rozvoja chlapcových rteobytajných schopností; rta druhej strane ale obsalmjú kompletný dennfk jeho uerejrtých vystúpen{, ktoré sú viac nei len vedeck ého a umeleckého charakteru a sú priam na hranici
zázratnosti. Náš malý virtuóz nemal viac ako
tri roky a jedenásť mesiacov, keď dňa I 9. mája 1815 uviedol vo Viedni husľový k oncert, a
to na hudobnej akadémii, ktorá sa k onala v
pro 1>ech invalidov. Vystúpenie vyvolalo takú
všeobecnú semáciu, ie ui o štrnásť dn{ sa objavili prvé vyobrazenia dieťaťa v p odobe rylin a busty vymodelouanej z vosku.
(Preflburger Zeitung, t . 71 - 8. september
1815)
Z verejnej tlače slávne z námy i iak tretej
triedy Hlavnej národnej školy u Trnave v
Uhorsku, menom Maximilian Willibald Otto
slobodný pán u. Pra un, pred dovŕšenfm štvrtého roku iivota, sa predstavil v rezidenčnom
meste potas svojho duojmesatného pobytu.
Povesť, o 11el'kosti mnohotvá rneho, predčasne
prejaueného talentu a duševných schopností,
ktorá ho predchádz ala, potvrdil u početných
váiených dom och. Dokázal tý m tlie/en svoje
ambfcie, ale aj ui prv ohlásený úmysel, venovať prvé ovocie svojho hudobného talentu na
dobrotinrzé ciele. Verejným vysttípenfm v k. k .
Hojburgtheater, kde sa predstavil ako huslista,
sa zadosťučinilo dohovoru s riaditeľom divadla, na základe ktorého obdrial z pokladnice
podporného fondu Spolku k. k. Invalidov sumu 200 guldenov. Nakol'ko tento prfspevok
nepredstauoual celostnú podporu, z aviazal sa
jeho p án otec pfsomne, ie v priebehu nasledttjtícich päť tokov usporiadá vidy u niektorom
vel'kom meste hudobrtú akadémiu a z nej z{skaný obnos, u súlade s dohodou, odovz dá
Spolku, a tým z íska pre syna úplné štipendium.
V auguste toho istého roku dostal, tento v
hudbe výnimočný chlapec z Trnavy v Uhorsku
(ktorá je bydliskom jeho otca), na verejných
skúškach tamojšej školy prémiu prvého stupňa. Vtedy mal štyri roky a jeden mesiac. V decembri toho istého roku zvíťazil tento malý
žiak vo všetkých partiách hry na dámu a keď
namrzený protivník vyvolal slovnú potýčku ,
vyzval ho tento na pištoľový súboj! Hodenú rukavicu malého Dávida zdvihol oproti stojaci
Qoliáš so zad ržaným smiecho m a všetci boli
zvedaví na to, ako sa zachová Malý ak bude musi eť narábať párom pišto lí, nabitých, samozrejme, iba slepými nábojmi. Malý muž plný dôvery nechal na seba vystre liť a až potom opäť plný dôvery sám stlači l pištoľ. Potom, ako päť a
pol roč ný chlapec podal týmto dôkaz svojho
zmyslu pre rytierstvo a rytierske zmýšľanie,
uko nčil mestskú školu v Trnave a začal navštevovať tamojšie gymn{rzium!! Popri latinčin e, v

Pohľad

(Preflburg Zeitung, t . 77- 1. október 18 16)

na Trnavu, okolo r . 1830-50, kolorovaná medirytina (Relm Vincenz).
Repro-foto L. SternmiiUer

VÝPOVEDNÝ
HISTORICKÝ
DOKUMENT
Dňa

S rovnakým zámero m odišiel na nasledujúcu
jar do Viedne, a na základe najvyššieho príkazu, sa dňa 16. marca predstavil v súkromných
komnatách cisára s Rodeho hu sľovým koncertom, pri čo m zaľúbenie v jeho hre našli Jeho cisárske veličenstvá obapolne. Známy skladateľ
pán v. Mosd skomponoval pre nášho malého
virtuóza Variácie a s jemu určenou dedikáciou
ich zadal do tlače . Dôkazom to ho , že je chlapec
hodný tejto cti bo lo prekrásne verejné uvedenie tejto výtečnej kompozície dňa 13. apríla
spolu s hu s ľovým koncertom Rodeho, a to na
veľkej hudobnej akadémii usporiadanej v prospech fondu invalidov.
(Allgemeine musikalische Zeitung, č. 47- 12.
jún 1822, špalta 376)
Na Jána toho istého roku ( 1817) sa vrátil z
Viedne do Trnavy a pokračoval v štúdiách na
tamojšom gymnáziu. Mal šesť a štvrť roka, keď
prestúpil s vlastnou kompozíciou, a to s Ódou,
ktont vytvoril na text Witscha. Na záver verejnej školskej skúšky v Trnave (30. októbra
18 17), v ktorej preukázal prekvapujúce znalosti menovite z latinského, nemeckého, maďar
ského a ďalších jazykov, sa predstavil spoloč
nosti, ktorá sa zišla k tejto udalosti, dielom zo
svoje j vlastnej kompozičnej činnos ti ; potom
zaspieval inú ním vytvorenú skladbu a deklamoval báseň Blirgera .Pieseň o dobrom člove
ku". Rovnakou mierou ako v hudbe, exceloval
vo všetkom, na čo sa upriamil jeho č ulý duch;
medzi iným sa v tom čase n atoľko zdokonalil v
blliardovej hre, že jeho u čiteľ nedokázal už
nad ním vyhrať. Profesor matematiky na gymnáziu ospieval neobyčajné chlapcove vlohy v
básni, ktorú mu zaslal na Nový rok 181 7.
Sedem ročný gymnazista sám zoštylizoval svojmu starému o tcovi k oslavám narodenín latinský gra tulačný text.
(Allgemeine musikalische Zeitung, č. 48-15.
jún 1822, špalta 382-384)
Zo svojho rodného mesta Trnavy vytvoril v
tom čase geometrický plán, a t(tto prácu ukonč il 13. apríla 1818, keď mal šesť rokov a desať
mesiacov. jeho povesť ako huslistu bola vtedy
už tak rozšírená, že dokonca taký sveta skltsen ý virtuóz na tomto nástroji akým bol pán v.
Blumentl1al, ho požiadal, aby vystúpil na n ím
usporiadanej hudobnej akadémii; jeho pozvaniu so cťou zadosťuči nil. V októbri 1818 podnikol hudobn(t cesnt na Moravu a nechal sa počuť, sprevádzaný všeobecným úspechom, v
najpopredne jších mestách, v Brne, Olomouci,

Kromefíži a Znojme a obdivovaný a ospevovaný sa 20. decembra 1818 vrátil opäť do Trnavy.
Potom, ako na gymnáziu v Trnave zložil veľké Veľkonočné skúšky a za svoje znalosti obdržal ocenenie prvého stupňa, nastúpil 7. augusta toho istého roku cestu, ktorá mala podľa
programu trvať sedem rokov a na ktorej mal
navštíviť všetky eu rópske hlavné mestá. Pri
rozlú č ke s Trnavou mal osem rokov a dva mesiace; je iste výnimoč n é, ak dieťa podnikne takú cestu a jedinečný je aj spôsob akým sa mala
cesta realizovať. PretO, aby mu jeho mimoriadne hudo bné schopnosti a znalosti nezamedzovali pokra čovať v ďalších štúdiách a v získavan í
všeobecného vzdelania, a aby sa pre neho náhodou hudba nestala prostriedkom pre zhŕňa
nie zárobkov, bol mu pridelený na cesty ako
sprievodca u č iteľ. S takýmto sprievodom sa vybral teda najprv cez svoju domovinu, cez
Uhorsko.
V Banskej Bystrici sa podrobil náš malý cestovateľ, a to v súlade s predpismi, verejnej
sk(tšky na gymnáziu a obdržal, vďaka svojím
výtečným znalostiam, prvú cenu; chýr o jeho
mimoriadnych schopnostiach ho predchádzal
a putovanie po jeho otči ne dostalo znaky triumfálneho ťaženia. V Ostriho me mu odovzdali
diplom čestnéh o obča na mesta. V Pešti usporiadal koncert v prospech chudobných a v
Prešporku vystúpil na verejnej hudobnej akadémii.

(Preflburger Zeitung, t. 95 - 30. november
18 19)
Preflburg:
... ešte ani nie osemročný slobodný pán
Sigmund u. Praun z Trnavy z námy mimoriadnymi duchovnými vlohami, obdivuhodný znalosťou jazykov, schopnosťami v literárnom, výtvarnom a hudobnom umeni atď.,
ktorý bol najvyššou priazňo u j eho najmllostlvejšleho k . k. Majestátu poctený zlatou obtianskou medailou, sa nachádza na vel'kej
ceste, ktorú s najmiloslivejšfm dovolenim podniká do Talianska a ďa lej. Navštfvil ui mestá
Buda, Pest a Gyär a bol ltt obdarený mimoriadnym úspechom. V priebehu 8 dni pride
sem a azda budeme maťprileiitosť aj my obdivovaťjeho výnimotný umelecký talent.
(Preflburger Zeiturzg,
18 19)

č.

l Ol - 2 1. decembet·

Preflburg:
V otakáuaný piatok sme mali výnimotnú
prileiilosť obdivovať na verejtlej hudobnej
akadémii v Mestskom divadle vysoko umeleckú llusl'ovú hru osemrotného slobodného pána v. Pra tma. Hoci v divadle bolo už tJet'mi zima, to do istej miery obmedzovalo malého
umelca aby úplne rozvinul svoj talent, 7Japriek tomu bola budova tak preplrtená, ako
sa nepamätáme pri i iadnej inej hudobnej
akadémii. Už od deviatej ran rt ej hodiny nebola k dispozicii i ia dna lóia a ani miesta na sedenie. Úspech tak u z nalcov, ako aj v širokom
auditóriu nadobudol taký ch rozmerov, ie ho
dvakrát vyvolali. ...Za niekol'ko dní bude p okratovať na svojej umeleck ej ceste cez Grác,
Terst do Talianska, ako domova umenia.
Do Brucku ho pozvala deputácia preto, aby

ho aj tu mohli počuť a Leoben tiež vyslal delegáciu s prosbou, aby aj toto mesto poctil svojou návštevou.

(Preflburger Zeitung, t . 8 -28.január 1820)
Pred 8 dňami tu usporiadal z námy hudobník pán j ozef Benesch, ktorý sprevádza m ladého slobodného pána Sigmunda v. Prauna
na jeho umeleckých cestách do Talianska, tri
vel'ké hudobné akadémie. V obdiuuhodnosťott sa vyznatujtícej husl'ouej hre predstavili
tak uspo riadateľ, ako aj m ladý osemrotný
virtuóz, s uel'kým pôvabom, zrutnosťou ct predznosťott vynikajúce hudobné diela. ... Mladý slobodný pán Pra un odcestoval so svojimi spoločníkmi 20. tohoto ( mesiaca) do
Viedenského Nového Mesta a cez Grác pokratuje jeho cesta do Terstu a odLial' do
Talianska.
Počas cesty cez Grác bol menovaný za čest
ného čl ena Hudobného spolku Štajerského
kniežatstva. Aj v Gráci sa podrobil na gymnáziu
skúške. Riaditeľ ho privítal p ríhovorom a po
absolvovan í skúšky preV"Zal prémiu z rúk kardi·
nála. V Klagenfurte usporiadal hudobnú akadémiu na podporu chudobných. Počas pobytu
v Benátkach d ňa ll. júna 1820 ho vymenoval
tamojší šl'achtický filharmonický inštitút za
čestn ého člena. Z Benátok sa vybral náš teraz
deväťroč ný virtuóz do Milána. Aj tu absolvoval
verejnú školskú skúšku tiež obdržal, tak ako
dovtedy všade inde, vynikajúcu známku; potom ako dokázal svoje majstrovstvo aj v hre na
husliach, získal diplom čestného člena
Filharmo nickej spoločnosti Orpheus. j eho ve- ,
liče nstvo Maria Luisa z Parmy, pred ktorou
ú činkoval 5. d ecembra 1820, ho na upomienku obdarovala zlatými hodinkami. Boli to opakovacie hodinky, tzv. repetýrky, na ktorých bolo vyznačené iniciálkami jej meno , a pre rôzne
dvory mu dala deväť odporúčajúcich listov.
Akadémia v Bologni ho menovala za čes tné ho
člena a pri tejto príležitosti mu odovzdali zlatú
medailu. Ešte v detskom veku, pretože mal deväť rokov a jede n ásť mesiacov, sa podrobil dňa
22. mája predchádzajúceho roku 1821 v Ríme
na tamojšej vysokej škole Sapienza vedeckej
skúške a po jej absolvovaní obd r.lal o krem veľ
ke j zlatej medaily aj diplom čestného čl ena
Univerzity. Svojho času suverénne knieža
Sto rza Cesarini ho pasoval za rytiera a 21. júna
mu Jeho Svä tosť pápež Pius VIl. udelil titul
Pfalzgraf a vymenoval ho za rytiera Rádu zlatej
ostrohy. Dňa l O. augusta bol predstavený cisárskemu rakúskemu vyslancovi v Neapole, Jeho
výsosti krá ľovi z Neapola a teraz sa jedenásť
roč n ý virtuóz nachád za v Ríme.

Preflburger Zeitung, t . 15 - 22. f ebntár
I822)
Preflburg:
Verime, ie priateľom umenia neoz námime
iiadnu neprtjemm't správu, ked' tm povieme,
ie pán Benesch, llusľouj umelec, utiteľ nádejného chlapca 8. L (!) Prattna, k torý nás ui u
predchádzajúcom roku prekvapil svojou
umeleckou obratnosťou, nás na svojej umeleckej ceste u najbllišich dtloch zase navštívi a
z amýšl'a usporiadať koncert.
Postupujúcimi rokmi sa zo . zázračného diePrauna stával mladý muž a jeho vystúpenia mali čo raz menej nádych senzácie.
Zákonite sa to prejavilo aj v menšej miere pozornosti, ktorú jeho ko ncertnej činnos ti venovala dobová tl ač. Doklado m tejto skutočnosti
je napokon aj lakonická správa PreBburger
Zeitung o jeho úmrtí.
ťaťa"

(Preflbttrger Zeitung, t . 8 -29.január 1830)
Mladý virtuóz na husle slobodný pán v.
Praun z Tma vy, podl'a údajov berlírtskej tlače, zomrel u K ra kove.
Súbor historických dokumentov, tak trocha
iných, než sme obvykle zvykli čítať, nám priblížil " zázračn é dieťa" - trnavského huslistu
Žigmunda J>rauna, ktorý sa neprávom . vytratil"
z ko ntexnt našich kultúrnych dejín.
Financované fondom Pro Slovakia
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Ad Sacrwn- K tvorbe Romana Bergera
~AJ v našej dobe smie človek spievať,

akjeho hudba je protestom prott zlu
a bezprdvtu, akje lamentom nad ľudským
nešfastlm, alebo akje ujrazom nddeje."
Sú u nás skladatelia, na dielo ktorých narazím všade, pretože sa čas
to ohlášajú, majú pohotovo vždy
poruke nový opus, tvoria z profesionálnej rutiny, nonšalantne, spôsobom čo na srdci, to na jazyku (a čas
to len na jazyku). Ale jestvujú tvorcovia, vyslovujúci sa akoby sviato č
ne, lebo ich hlas čerpá zo závažnejších prameňov tvorivé ho zámeru.
K tým druhým, v kontexte slovenskej hudby menej po četným , patrí
Roman Berge r. Ak pri kontakte s jeho hudbou môžeme precítiť sviato č né a teda nevšedné pocity vťa
hovania do sveta dramaturgicky
svojrázne projektovanej expresivity, prijímať ponuku k vnímaniu plno- a mnohovýznamovosti autorského výkladu, je to vďaka povahe a
intenzite tohto výkladu . Berger totiž tvorí z existenciálnych dôvodov
vo filozofickom zmysle - prostredníctvom hudby chce prenikať k
podstate bytia, klásť si pritom otázky o zmysle postavenia, možnostiach a povinnostiach konania umelca vo svete a voči svetu. A keďže z
tohto uhla videnia dnešný svet nie
je priaznivo naklonený umeniu,
kultúre, kreativite, citovosti, je Bergerova výpoveď zákonite poznače
ná naliehavosťou výzvy, prosbou i
žia!'om. Berger nástoj č ivo mapuje v
priestore racio nálnej meditácie cestu k poznaniu významu umenia,
cestu k Pravde, chce rozhodne unikať zo zničujúceho obkolesenia
profánnosťou , banalitami, povrchnosťou myslenia, cítenia a konania,
burcuje vo č i ľahostajnosti . Píše
zriedka a ťažko, pretože úzkostlivo
cizeluje a na miskách vlastnej súdnosti a svedomia zvažuje adresnosť
toho, čo chce pôsobiť ako posolstvo. Tvorí z vnútornej podstaty
vlastného inte nzívneho pohľadu
na súčasnosť, má jasný plán a perspektívy svojej kreativity. Chce zostať autentickým a pritom hovoriť
nielen za seba. Vlastnú prenikavú
imagináciu i fascináciu ponúka
iným i s rizikom, že nebude hneď
pre jej náro č nosť pochopený. V
mnohom je jeho hudobná gestika
protestu a výkriku analogická s expresionizmom Druhej viedenskej
školy (veď žijeme tiež . fin de siécle"), filiácie s poetikou tejto školy
možno dokumentovať Bergerovým
úsilím o systémotvorný základ
kom poz ič ného procesu, dôverou v
slovo a myšlienku, evolu č nou z permanentnej variability odvodzova-

]dn Pavol/L

nou formotvornou energiou, náklonnosťou k hudobnému symbolizmu s odkazmi a citátmi (vrátane
kryptogramov - na spôsob Albana
Berga -v podobe akcentovaných a
navracajúcich sa intervalov malej
sekundy, tritónu, malej te rcie...), či
v potrebe teoreticko-publicistickej
aktivity ako bytostnej súčasti tvorivosti. Nie náhodou formuluje Logické základy harmonického systému,
ktoré nie sú - podobne ako Schanbergova Harmonielehre - nejakým
konvenčným hudobnoteoretickým
pojednaním, ale svedectvom o autorskej životnej filozofii preniknutej projektívnym úsilím upozo rniť
na potrebu urobiť v základných a
dôležitých otázkach poriadok. Odtiaľto pramení prirodzený a novokoncipovaný bergerovský projekt
hudobnej výchovy, žiaľ, doteraz nerealizovaný. Napriek viacerým filiáciám by bolo krátkozraké považovať Bergera za akéhosi oneskoreného epigó na Schônberga a jeho žiakov - jeho vlastná expresivita je poučená tak triezvosťou a n ad hľa
dom, odvodzovaným od Stravinské ho č i Hindemitha - najmä v raných opusoch, ale aj koncentrovaným ponorom bartókovskej proveniencie (skvelá Suita v starom slohu pre sláčikové , klávesové a bicie
nástroje z r. 1963 je nielen inštrumentárom či tektonickým rozvrhom, ale aj duchovne blízka Bartókovej Hudbe ...). Ak hovoríme o inšpiráciách, osobitným spôsobom v
Bergerovej obrazotvornosti za rezonoval W. Lutoslawski - tak technicky ako aj ľudsky. Kto však pozná
tvorbu Romana Bergera dôkladnejšie vie, že už od prvých opusov sa
skladateľ vyjadroval značne samostatne, so schopnosťou integrovať
viaceré podnety do centra autonómnej tvorivej predstavy. Osou
tejto predstavy bolo nanovo riešiť
problém poriadku a organizačného
usmernenia kompozičnéh o procesu (v tom je zase paralela so Schônbergovou ideou), teda otázkou
vhodnej selekcie a následného
systémového využitia prvkov. V rokoch vznikania prvých závažných
skladieb (Sonáta 1960 a dve Suity
pre klavír, Trio pre dychy, Suita v
starom slohu) sa v rámci inovač né
ho využívania modálneho teré nu
stabilizoval tektonický pôdorys odvodený zo suitovej cyklickosti, ktorý sa stal konštantnou a oporou ideového zmyslu Bergerovej neskoršej

Snímka R. Polák
tvorby. V iniciálnej fá ze prel údia sa
v homogénnom prostredí skúma
nosnosť selektovaného tvaru, jeho
kvality a funkčné dispozície pre následné premeny v toku dôsledných
štrukturálnych variácií, vrcholiace
v gradácii a reminiscencii -sú to korene pre logické rozvinutie energetického potenciálu meditácie, reflexie, elégie, vzrušivej expresie a katarzného presvetlenia, dramaticky
presvedčivo formulovaného potenciálu, ktorý Berger nanovo a vždy
objavne tl moč í vo svojich zrelých
skladbách. Medzi mikroštruktúrou
vzn ikania a pohybu de tailov komplexitou dosahovaného celku tu panujú vekto rové vzťahy korelácie postavené na racionálnej kontrole a
psychickej autoregulácii. Prvou z
týchto skladieb sú Transformácie z
r. 1965, ktorou ukonč il štúdium na
VŠMU.
Romana Bergera bolo a je ťažké
nájsť v húfe, nemal rád kolektívne
vzplanutia a módne inic iatívy. V ča
se písania svojej absolve ntskej kompozície chcel polemicky zareagovať
na fakt, že dobové osvojovanie si
tzv. Novej či avantgardnej hudby sa
často dialo len povrchne, preberaním eklektizovaných technických
postupov a rekvizít serializmu či
aleatoriky. Nepotreboval v polovici
60. rokov koketovať s avantgardou,
lebo bol už dávno predtým a zostane až dodnes avantgardným. Stál
napr. pri zrode a konšpiračných začiatkoch činn osti Zvukového pracoviska bratislavského televízneho
štúdia, podieľajúcej sa na vzniku prvých (v rámc i vtedajšieho Českoslo
venska) elektroakustických kompozícií a v iniciatíve získavania novej expresivity pomocou týchto
zdrojov pokračoval i v rokoch, kedy
takéto kompozície (aj ich tvorcovia!) boli . non grata". Nestaval sa
však vôbec do pózy .avantgardisnt",
ale skôr hľadal v záujme inovácie
vyššieho typu kontinuitné nitky s
tradičn ými
zdrojmi hudobného

Dar kjubileu Ivana Mačáka
Ak veci trochu zjednodušíme,
možno povedať, že dar si v podstate
pripravil sám. Koncom augusta (25.
8. 1995) sa v atraktívnom prostredí
bašty Luginsland v areáli Bratislavského hradu kolauduje výstava
D edičstvo hudobných nástrojov,
ktorú verejnosti sprístupnia v polovici septembra t. r. Podľa charakteristiky na vstupnom paneli, svojím
rozsahom a obsahovým zámerom je
to prvá výstava na Slovensku, ktorá
v celistvej podobe sprístu pňuje verejnosti hmotné aj duchovné krásy
slovenskej ľudovej inštrumentálnej
hudby. Ponúka panoramatický pohľad na vývoj ľudových hudobných
nástrojov na Slovensku a na ich spoločenskú funkciu ... PhDr. Ivan Mačák je autorom idey, námetu a scenára výstavy, ako aj autorom katalógu - publikácie o slovenských ľudo
vých hudobných nástrojoch, ktorú
Slovenská národné múzeum
Hudobné múzeum vydáva v slovenči ne, v angli č tine a v n em či ne. Patrí
aj medzi neúnavných hľadačov stáleho príbytku pre svoje múzeum, v

Snímka SNM
ktorom by mohlo systematicky
(ideálom je expozícia, jej koncepcia
je priprave ná) prezentovať svoje
zbierky, výsledky svojej výskumnej
aktivity, č ím by múzeum mohlo ešte výraznejšie než doteraz pl ni ť úlohu nielen doklllnentátora a ochran-

eu slovenského kultúrneho dedič
stva, ale aj jeho šíri teľa . Ivan Mačák
sa narodil 26. augusta 1935.
Výstavtt pripravilo Hudobné múzeum SNM k 30. výroč iu založenia hudobného pracoviska v lovenskom
národnom múzeu, ktoré začalo č in
n osť l. októbra 1965. Tento dátum
nájdeme aj v pracovnej zmluve
Ivana Mačáka so Slovenským národným múzeom, na tento deň si ho k
spolupráci a k spolutvorbe moderného slovenského hudobného múzejníctva prizvala Dr. Ľuba Ballová.
Ivan Mačák má profesiu etnomuzikológa. Patrí medzi šťas tnýc h ľu
dí, že sa tejto profesii mohol venovať bez prerušení, celé roky svojho
produktívneho života. V tejto profesii sa stal uznávanou osobnosťou
doma i v zahraničí, že si zo svojich
výskumov na Slove nsku i z dlhodobých študijných pobytov v Kanade
a v Indii pripravil podnetný materiál pre svoju vedeckú prácu. V SNM
je kustódom pre hudobné nástroje,
vybudoval impozantnú zbierku nástrojov vysokej kultúry (predstavil

mysle nia. Napr. koncepciu Transformác ií postavil na pokuse riešiť
krízové stavy organizácie hudobného materiálu v povojnovej etape vývoja hudby, na téze o rganického a k
syntéze smerujúceho preklenutia
. novších" (serialita, aleatorika, sónická štrukturovanosť) a .starších"
(modalita, harmónia) systémov v
záujme logického a teda zdôvodňo
vaného dosahovania novej zvukovosti a posluchovo evidovaného
transformačného procesu. A nad
tým všetk-ým . techné" svieti myšlie nka. Uvedomoval si to napr. Peter Faltin ( a ten čosi vedel), keď kedysi v r. 1967 (v rámci diskusie o
hodnotách novovznikajúcej hudobnej tvorby na Slovensku) vyzdvihol
Transformácie slovami "... neviem
presne o čom tá skladba je, ale
viem, že je i o mne a o celej našej
pretechnizovanej a zneurotizovanej dobe.. .". V logike dospievania k
novej zvukovosti pripomína bergerovská idea vývoj Lutoslawského
tvorby poč núc Smútočnou hudbou. Podobne avantgardne, t. j. autenticky novo sa Berger postavil ku
sintácii produkovanej aleatorickou
metódou kompozície a dôsledne
(azda až na Lutoslawského a Ligetiho) neriešenej - zrodu poriadku z
chaosu, postupného generovania
usporiadaných štruktúr z entropiekého stavu. Preto vznikli tri asketicky modelované Konve rgencie. Prvá
skladba z tohto cyklu, určená pre
sólové husle nie je iba dokumentom experimentálnej sondy v rámci
aplikácie počtu pravdepodobnosti
a kybe rnetiky, z vedných disciplín,
kto ré tiež fascinovali Bergerove
hľadania podstaty a Pravdy, ale sa
ponúka aj ako existenciálne vážna
otázka vybŕdnut ia z chaosu a potopy, postihuj(tcej naše bytie (vďaka
podaniu A. ]ablokova na minuloročnom autorskom večére bola
priblížená aj muzikantská podstata
tejto otázky). Pre jej vážnosť ju
Berger nanovo kladie, nie už ako záujemca o computer music, ale ako
tvorca, ktorý vie, okrem iného, že
zdroje novej sono ristiky je jalové
pou žiť len kvantitatívne, t. j. hedonisticky, ale musia sl úžiť kvalite novej expresie, zosúčasn e niu výpovede na vyššom stupni integrácie.
Preto Transgressus.
Približne v čase, keď praktiky tzv.
normalizácie osudovo doľahli na
s kladateľa (vylúčenie zo Zväzu, takmer 10 rokov bez zamestnania, samovražda blízkeho priateľa muzikológa doc. M. Filipa) presúva .v tichu tak draho vykúpenom" (T.
Róžewicz) pozornosť od primárneho sústrede nia sa na čistom a systémovtt precíznosť kompozič no-ma
te riálovej morfogenézy k prehlbovaniu expresívnych kontrastov, k

projektu tvorby akcentujúcej imcg·
ri nt štruktúry a významu, k obnažovaniu polyvrstvovosti výpovede, k
inovácii sémanticky nosných a pre·
nikavo pôsobivých intonácií. Ne·
mohol inak pri písaní Mementa,
keď chcel vyjadriť tak ži aľ za blíz·
kym človekom , ako aj výstrahu pre
tých, ktorí zostali ž iť v dobe, v ktorej sa lámali čisté charaktery a "korodovali duše". Vtedy, inšpirovaný
nadčasovo platnou poéziou T. Róžewicza začína písať De profundis ·
amalgám sk l adateľovho zrelého a
umelecky prenikavého svedectva o
našej dobe - píše ho v zmysle jas·
persovho poňatia transcedentálnej
viny, .exismje solidarita medzi ľuď
mi ako ľuďmi , v dôsledku ktorej je
každý spoluzodpovedný za všetko
bezprávie a nesp ravodlivosť vo sve·
te". Ke by nevytvoril R. Berger nič
iného, len túto z hlbky videnia vy·
vierajúcu meditáciu o bolesti a ná·
deji, patrilo by mu čestn é miesto v
rade veľkých humanistov dneška. Z
lona jaspersovskej gnó my pochá·
dzajú aj o bidve Adagia pre husle a
klavír, Exodus pre organ ... Tvorí
hudbu, ktorá je náročná na počúva·
nie, ale pri nepovrchnom kontakte
s ňou vieme, že - kraskovsky povedané - na každom z Bergerových
opusoch je srdca jeho krv prischnu·
tá. Rovnako zasvätene, s pochopc·
ním autorského smeru hľadania
komplexity treba čítať jeho eseje,
nabité nevšednou i nšpiračn ou
množinou z oblasti filo zofie i prí·
rodných vied. Iste nepíše pre všet·
kých, ale dovolíme si tvrdiť, že za
všetkých. jeho poetika, ciele a zmy·
sei jeho kreativity sa obracajú s vý·
zvou na človeka. Roman Berger za·
diera do nášho vedomia i svedomia,
je sklad ateľom, ktorý má v sloven·
skej hudo bnej kultúre nezanedba·
teľný intelektuálny a mravný úver.
Aj keď sa v jeho skladbách ozývajú
motívy Osudovej (Memento), Dies
irae (Sonáta pre husle a klavír) či
signál SOS (v Novembrovej hudbe,
Exode IV.) a dojímavý kantabilný
monológ violo nčela v záverečnej
časti De profundis sa viac razy lá·
me, auto rovo videnie zákonitosti
smeruje napokon predsa len vy šic
- do kozmického Ne koneč na , .do
priestoru nadkonfesijne hlásaného
duchovna, k onému .Sacrum", kto·
ré francúzsky filozof M. Eliade ponúka ako záchrannú alternatívu pre
ľudstvo, pre jeho autentické žitie.
Ako čítame v jednej z Bergerových
mysliteľskýc h úvah . cesta na úroveň estetiky Stromu života je tou,
na ktorej je možné vyjadriť protest ·
protest proti smrti a lament nad
skazou, nad wienerovským "oceá·
nom e ntropie., nad potopou. A ná·
dej .. ."

ju expozíciou Hudobné nástroje na
Slovensku v priestoroch SNM na
Vajanského nábreží v rokoch 197585). j eho špecializácia je dokumentácia a výskum slovenského ľudové
ho inštrumentára. Aj tu hľadal a ini·
cioval nové cesty. Nedávno v rozhovore povedal: . Náš výskum by, sa·
mozrejme, ne mal viesť k poznaniu
samému osebe, k poznaniu, ktoré
nemá praktické uplatnenie. Ak sa
zaoberáte výskumom ľudových hudobných nástrojov, jeho prakticko s ť spočíva, myslím si, v tom, že
um ožňuje rekonš truovať našu históriu. A tú považujeme za organickú s ú časť nášho života. Historické
fakty a procesy si osvojujeme, prirodzene, aj v škole. To, že vieme, odkiaľ ideme a ako sme šli, je veľmi
dôležité na to, aby sme vedeli, ako
ísť ďalej". Ivan Mačák pre tento nový spôsob a metodiku dokumentácie získal team odborníkov rôznych
profesií a realizoval komplexnú dokumentáciu nástroja, tvorcu, prostredia a rozmanitých špecifík ľud
skej i sp oloče nskej povahy v rámci
Súťaže výrobcov ľud ových hudobných nástrojov o cenu Dr. L. Le nga
v Detve v rokoch 1977-86. Cieľom
podujatia bola aj aktivizácia nových
výrobcov ľudových hudobných nástrojov, najmä medzi mladými ľuď
mi.

Keď mal Ivan Ma čá k päťdesiat rokov pripo menula a hodnotila sa je·
ho cesta etno muzikológa, múzejní·
ka, pedagóga, editora, dramaturga a
pre dobrú vec vždy naplno angažovaného človeka. Po osamostatnení
sa Hudobného m(tzea v rámci
Slovenského národného múzea v
roku 199 1 stáva sa jeho riaditeľom
a na tomto poste zúročuje svoje bohaté skúsenosti a poznanie, ktoré je
veľmi mnohostranné. Bol č lenom
Medzinárodnej spo ločnosti pre ľu·
dovú hudbu, pracuje v komisii pre
hudobné nástroje v International
Council of Museums (ICOM - Mc·
dzinárodná rada múzeí, nevládna
medzinárodná organizácia, ktorá
združuje múzeá, galérie a ich pra·
covníkov z celého sveta), od roku
1993 je predsedo m Slovenského
komité tu ICOM. Cieľom národných
ko mité to v ICOM a ich regionálnych
združení je podporovať múzeá, ga·
lérie a ich pracovníkov pri ich ve·
deckej práci, ochrane zbierkových
fondov, prezentácii a pri zvyšovaní
ich vedeckej kvalifikácie. Osobnosť
Ivana Mačá ka na čele nášho národ·
né ho komité tu garantuje, že
Slove nsko bude aktívnym členom
tejto organizácie, a to tak doma, ako
i smerom k zahra ni č iu .

ĽUBOMÍR CHALUPKA

ZUZANA MARCZELLOVÁ
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DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ
Deviateho augusta uplynulo 20 rokov od smrti jednej z najvýznamnejších
osobností hudby 20. storotla Dmitrija Dmitrijeviča šostakoviča. J eho životné l
umelecké osudy vyvolávajú v súčasnosti zlo žité otázky. Bol šostakovič naozaj zlomeným autorom, poddajným a poslušným tvorcom plniacim úlohy totalitných
vodcov? Na mnohé otázky dáva odpoveď skladatef vo svojich memoároch, ktoré
diktoval muzikológovi Solomonovi Volkovovi pod podmienkou, že budú uverejnené až po jeho smrti... Volkov ich vyviezol na Západ a vydal v roku 1979 pod názvom SVIDITEJ.:S'IVO vo vydavatefstve Harper and Row Publishers Inc., New
York. V tomto istom roku vyšli šostakovičove memoáre v nemčine vo vydavateľ
stve Albrecht Knaus Verlag v Hamburgu.
Z týchto memoárov prinášame pri príle-žitosti výročia skladatefovho úmrtia
stručný výber, ktorý poodhafuje kus z vnútorného života tohto plachého umelca.
Z nemčiny preložU Roman Skfepek.
čo je samovražda, to mi .objasni l Zoščenko.

Vysvetlil mi, prečo sa smrť môže jav iť
ako spása: di eťa nechápe, čo je smrť. Vidí iba,
že smrť j e neprítom n o sť. Badá, že pred ne·
bezpeče n stvo m možno ujs ť, že sa pred ním
možno skryť. Toto . tu nebytie" nazýva dieťa
sm rťou . Preto neznamená pre d ieťa s mrť nič
strašné. Keď je čl ovek chorý, ponášajú sa jeho pocity na pocity dieťaťa , nachádzajú sa na
najnižšej psychickej úrovni. Samovražda je
útekom pred nebezpeče n stvom. Je to počí·
nan ie dieťaťa, čo sa priveľm i nal'akalo života.
V mojom nepríliš r adostnom žití sa udialo
veľa smutných udal ostí. Boli obdobia, kedy
sa nebezpeče n stvo mimoriadne stu pňova lo
a tvrdo ma deptalo. Vtedy neobyčaj ne narasta l aj strach. Dál som sa n ebezpečenstva, nevidel som nijaké východisko. Nebol som už
pánom vlastného života. Moju mi n ulosť vyškrtli. Moju prácu, moje schopnosti nik nepotreboval. A bu dúc nosť nepon(•kala nijakú
záštitu nádeje. Chcel som sa prosto st ratiť.
· To bolo j ediné možné východisko. Pomýšl'al
som n aň s u ľah če n ím . V tejto kritickej dobe
mi pomáh ali Zošče n kove myšlienky. Nepovažoval samovraždu za pomätenie mysle, ale
za vrcholný infan tilný p oči n , za úplné a definitívne víťazstvo vzbury nižších síl proti vyšším. Neboli to, pravda, iba Zošče nkove úvahy, čo mi v tomto období pomohli. Tieto a
podobné myšlien"-"Y ma však zadržali pred
krajným krokom. Z tejto krízy som vyšiel dokonca zocclený, s väčšou dôverou vo vlastné
schopnosti. epr iatel'ské sily mi už nepripa·
dali ako všemocné. Ani hanebná zrada pri atel'ov a známych mi už nespôsobovala tol'ko
horkosti ako prv. Už ma to nepostihovalo
osobne. Naučil som sa se p a rovať od iných l'u·
dí. To bola moja záchrana. Niektoré z novozískaných skúseností sí1 obsiah nuté v mojej
Štvr tej symfónii. Predovšetkým v j ej závere.
Tam je vyjadrené všetko vel'mi jasne. Ešte aj
neskôr som sa nimi zaoberal, tak v prvej časti
mojej šiestej symfónie. iestu postihol lepší
osud, ako Štvrrú. Dola uvedená okamži te a
prijatá celkom priaznivo. Oproti tomu premiéra Štvrtej sa konala až 25 rokov po jej dokon če ní. Neviem, č i jej to prospelo, naozaj to
neviem. Nesúhlasím s rozšírenou mienkou,
že hudobné diela by mali byť zahrabané,
kým nenadídc ich čas. Symfónie nic sú čí n
ske vajcia. Hudba sa musí h rať i h neď po svojom vzniku. Publikum má potešenie zo spolu účas ti na sú čas no sti. A komponista tak lepšie dosiahne porozumenie. Keď sa dopustil
chýb, môže sa pokúsiť v ďalšom diele ich naprav iť: I n áč je to nezmysel, ako prípad
štvrteJ.
Dnes vládne názor, že som si všetkému
sám na vine, ~eď som predvedenie symfónie
odriekol a nemám teda právo presúvať zod·
povednosť na iných. Človek stojaci mimo tak
môže u sudzovať. Keby však bol trčal v mojej
koži, spieval by inú pes ni č ku . Vtedy to vyzeralo tak, ako keby predvedenia mojich diel
prinášali iba opletačky. Mal é operné divadlo
prinieslo Lady Macbeth do Moskvy · prosím:
bol z toho . Chaos miesto hudby". Bol'šoj
Teatr uviedol môj balet • a tu máš: . fal'šovanie baletu". čo by bolo nasledovalo, keby
som vtedy premiéru Štvrtej nebol zrušil? Kto
vie? Možno by nik nebol povedal ani slovko,
azda by sa moje trápenie bolo skončilo.
Predpoklady však boli fatálne. Neoplatí sa na
to spomínať.
avyše dirigoval dirigent
Štedrý skúšky nielen zle, ale j ednoducho mi·
zerne. Predovšetkým mal zllfalý strach.
Vedel, že ani jeho neušct ria. Tak, č i onak, ne·
patria dirigenti k najhrdinskej ej čas ti l'ud·
stva. Mal som n adostač možností sa o tom
presvedč iť. Dirigenti sú dosť smelí, aby sa
oborili na orchester, ale keď sa oboria na
nich, okamžite sa im rozklep(• kolená. Po
dru hé: Štedrý neovládal partitúru dobre, lep·
šic povedané, nerozumel jej, ani jej nechcel
rozu m i eť. To otvorene priznal. Prečo by sa aj
ostýchal? Skladatel' bol odhalený formalista,

načo

sa teda vh lbovať do jeho panitúry? To
sa predsa neoplatilo ...
Možno mi protireč iť: prečo obvi ňuješ dru·
hých?Ty si sa azda nebál? Poviem bez obal u:

Kol'ko len dokumentov, poznámok, kníh s
ve novaním vtedy l'udia popálili, to vôbec nemožno rozumom pochopiť. Nijaká vojna nic
je v stave vyničiť natol'ko súkromné archívy.
Fotografie, pr irodzene, leteli prvé z oblokov.
Stač il o, keď niekto niekoho udal, že má foto·
grafie nepriatel'a ľudu a mohlo ho to s táť hla·
vu. Šil'jajcv sa nebál. Ked' prišli tajní, aby ho
zobrali a videli obraz na čestnom mieste, žasli: čo, vy ste ho nedali dolu? Šiľjajcv odpovedal: . Ešte príde čas, kedy mu postavia po·
mník." Priskoro sa u nás na Šil'jajeva zabudlo,
rovnako rých lo sa zabud lo aj na iných. O ži·
vot prišiel Sergej Popov, vcl'mi talentovaný
človek, spoznal som sa s ním u Šehalina. Zrekonštruoval partitúru Vojvodu , ktorú Čaj·
kovskij v návale zllfalstva bol spálil. Keď zobrali Popova, zhorela partitúra po druhýkrát.
eskôr ju ešte raz zrekonštruoval
La mm.
Alebo vezmime Nikolaja Vygodského, významného organistu. Zabudlo sa naň práve
tak, ako na Przybyšcvského, riaditel'a moskovského konzervatória, syna známeho spi·

Kny ztof Meyer

vypisovali udania, komponisti zaiste na norovom papieri, hudobní vedci na obyčaj·
nom. Pokia!' viem, ani jeden z udavačov svoj
č in neol'utoval.
Uprostred päťdesiatych rokov sa táboroví
väzni, čo mali to šťast i e a prežili, postupne
vracali domov. Podaktorí sa dostali k svojim
spisom, boli v nich už aj mená udavačov a
starostlivo prišpendlené udania. Dnes sa bý·
valí väzni stretávajú so svojimi denunciantmi v koncertných s i e ňach. Podaktorí sa dokonca nájom ne zdravia. jedna z týchto obe·
tí sa však neprejavi la tak vcl'koryso. Bývalý
väzeň strel il svojmu udava čovi na verejnosti
zaucho. Udavač bol veJ'korysý č lovek , neponosoval sa na milícii, a tak smel bývalý tresta·
nec zomr ieť na následky dlhého väzenia na
slobode. U davač však žije a teší sa dodnes
najlep iemu zdraviu. Mal som vtedy šťas tie ,
nedostal som sa clo tábora. Ale dostať sa ta ni·
kely nie je neskoro. Všetko závisí na tom, ako
si ten-ktorý mierumilovný vodca a u čite ľ cení tvoju prácu. V mojom prípade moju h ud·
bu. Je mecenášom, zášti tou všetkých umení
a vznešenej literatúry. To je v každom prípade všeobecná mienka, hlas l'udu. Bojovať
proti takému hlasu je ťažké . Tyrani sa radi vydávajú za ochrancov umenia. Pritom mu naprosto nerozu mejú. Prečo nie? Pretože tyra·
nia je perverzia a tyran je perverzný. To má
viacej p r íč in . Tyran, čo sa chce dostať k moci, musí kráčať cez mŕtvo l y. Moc láka, dáva
mož n osť u tl áčať a ponižovať iných. Je teda
nutkanie na moc tiČž perverzita? Ak si dôsledný, musíš na otázku pri takať. V okamihu,
kedy ťa premôžu mocenské chllťky, si strate·
ný. Pozerám sa na každého kandidáta na vod·
covstvo s podozrením. Stačia mi ilúzic môj·
ho hmlistého detstva. Ak dotyč n ý usku toč n il
svoje t(Jžby a stal sa tyranom, musí svoju moc
obhajovať. Pred takými pomätencämi, ako si
ty, alebo ja. Keď nemá nijakých nepriatel'ov,
musí si ich vy mys li eť. Musí si trén ovať svalstvo, ináč si nemôže podmaniť celý národ a
trýz n iť ho až do krvi. Aké iné potešenie mu
môže moc ponúk nu ť?

O TVORBE

Ži vot a dielo Dmitrija šostakoviča bude zrejme ešte dlho predmetom náročného štúdia.
N ajčerstvej ším Hterárnym dielom je monografia Krzystofa Meyera; ktorá vyšla t. r . vo
vydava teľstve Gu stav Liibbe Verlag v Bergisch-Giadbachu.
bál som sa. Strach - to je spo ločn ý pocit všetkých. Neubránil som sa mu ani ja. Povráva sa:
pred čí m si mal strach? Hudobníkov predsa
n eo bťa žova li. a to musím odpovedať: nie je
to pravda. Verziu, že hudobníci neboli posti·
hovaní šíri teraz Chren ni kov a jeho nohslcd i.
Nuž a pretože umelci majú krátku pamäť, veria im. Zabud li na Nikolaja Sergejeviča Šil'ja·
jeva, _patril medzi mojich u č itel'ov. Spoznal
som Sil'jajeva u l'uchačevského , boli to pria·
tel ia. Šil'jajev učil na moskovskom konzervatór iu, avšak väčši n u lekcií dával u seba, doma. Keď som p ricestoval do Moskvy, išiel
som, prirodzene, k Šil'jajevovi, ukázať mu
svoje práce. Šiljajev sa k nim nikdy ncvyjad·
ril... V jeho pracovni visel vel'ký portrét Tuch ačevského . Keď Tu chačcvského zastrelili,
n csňal tento obraz zo steny. cvicm, či dokážem ve l'kosť tohto č i nu pa t ri č ne zd ô ra z niť.
Ako sa vtedy ľud ia zachovali? Akonáhle nickoho označili pečiatkou "ncpriater l'udu",
odvrátili sa od neho a v panickom strachu
z ničil každý všetko, čo ho s týmto človekom ,
týmto nepriatel'om l'udu spájalo. Ak takýto
nepriater rudu napísal knihu, zahodili ju.

sovatcl'a. Ani na Dimu Gačeva si už nik nespomenie. Gačev bol schopný muzikológ:
Po dokončení istej n á ročnej práce odcestoval do akéhosi rekreač né ho strediska. Ako
bolo vtedy zvykom, ubytovali ho v izbe s viacerým i l'uďmi. Ktosi našiel staré francúzske
noviny. Na svoje n ešťastie vedel Gačev po
francúzsky. Listoval v novinách a predčítal z
nich. Po niekoľkých riadkoch prerušil číta
nic: stálo tam čosi nevhodné o Stalinovi.
"Preboha, taký nezmysel" zvolal, no bolo už
neskoro. Hneď nasledujúce ráno Gačeva zatkli. Niekto zo spolubývajúcich ho udal, mož·
no všetci. Pred svojím zatknutím korešpondoval Gačev s Romainom Rollandom. Uverejnil o llOm prácu, ktorá ~a Rollandovi vel'mi páč ila . Rolland nadmieru pochválil Gače·
va. Zaujímal sa tento vcl'ký humanista, čo sa
stalo s jeho obdivovatcl'om, keď tak náhle
zmizol? Gačev dostal päť rokov. Dol to mocný muž, akosi tých päť rokov prežil. Nádejal
sa, že ked' jeho trest uplynie, prepustia ho.
Pár dní pred vypršaním tre~tu mu však ozná·
mili, že mu ho predlžili o ď:llších desa ť rokov.
To ho zlomilo, zakrátko zomrel. Mnohí vtedy

... Moju Siedmu, Leningradskú symfóniu
som napísal rýchlo. j ednoducho som ju musel napísať. aokolo zúrila vojna. Bol som
up rostreď n á roda, chcel som v hudbe zachy·
tiť obraz našej bojujúce) krajiny. Už od pr·
vých dní vojny som si k tomu sadol a zača l
pracova ť. Písal som pre svojich sú čas níkov,
ktorí nasadzovali sily a život za v íťazstvo nad
nepriatcl'om. O Siedmej a Ósmej som počul
viac nezmyslov, ako o svojich ostatných prácach. Je za ujímavé, aký dlhý ži vot majú také·
to hlúposti. Niekedy ma ohromuje, ako sú l'u·
dia leniví v myslení. Všetko, čo o týchto sym·
fóniách napísali v p rvých dňoch , traduje sa v
nezmenenej podobe do dnešných dní!
Pritom už bolo dosť č asu na premýšl'anie.
Vojna je už 30 rokov za nami ... Pred tridsiatimi rokmi sa mohlo povedať, že sú to vojnové
symfónie, hoci symfónie sa málokedy píšu
na objednávku. Odhliadnuc od tých, čo si ta·
kéto označe n ie zasluhujú ...
S myšlienkami na Siedmu som sa zaoberal
už pred vojnou. Nebola teda pú hou ozvenou
na Hitlerov prepad. Téma . invázie" nemá ni č
spo loč né s útokom fašistov. Myslel som na
celkom iných nepriateľov l'udstva, keď som
tému komponoval. Fašizmus j e mi, prirodze·
ne, odporný, ale nic iba ten nemecJ"-ý, ale
každý fašizmus. Predvojnovú dobu dnes radi
popisujú ako idylu. Všetko bolo krásne a
dobré, až kým nepri icl l litier. N iet pochýbHitler bol zloč in ec, ale Stalin bol zl oč in co m
rovnako. Pociťujem neutíchajúci bôl' nad tý·
mi, ktorých Hitler zavraždil. Ale nemenej bo·
lesti mi pôsobí spomienka na tých, ktorých
zavraždili na Stalinov rozkaz. Smútim za všetkými umu čenými , trýznenými, vyhladovelými, zastrelenými. Bolo ich v našej vlasti na
milióny, ešte skôr než zača l a vojna. Vojna s
Hitlerom priniesla n e konečn e mnoho nového utrpenia, nového ničenia, ale nemohol
som preto zabudnúť na strašné predvojnové
roky. O tom vypovedajú všetky moje symfónie, počnúc Štvrtou. Rovnako k nim patrí aj
Siedma a Ósma. Nemám nič proti tomu, keď
Siedmu nazývajú .leningradskou". Nejde
však v nej iba o blokádu. Ide o Leningrad,
ktorý Stalin odsúdil na zánik. Hitler iba do·
vfšil dielo skazy.
Väčšina mojich symfónií - to sú náh robné
kamene. Príliš vera našich l'udí zahynulo na
neznámych miestach. ik, ani len ich príbuzní nevedia, kde sú pochovaní. Kde máme
postavi ť pomník Mejerchol'dovi? Kde Tu·
ch ačevském u ? Možné je to iba v hudbe.
Najradšej by som napísal skladbu pre každé·
ho popraveného, ale je to nemožné. Preto
im ven ujem všetku svoju hudbu ...
Finan covan é f ondom Pro Slovakia
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Hlavný usporiadateľ:

29. 9.-13. 10. 1995

SLOVKONCERT

slovenská umelecká
agentúra
PIATOK 29. 9.
17.00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
SLÁVNOSTN !; OTVORENIE BHS
Spevácky zbor LÚČNICA
Dirigent P e ter Hradil
A. Scar/atti, N. Kedrou, M. Sclmeider-Tmavský, l. llrušot,ský, C. Monteuerdi, B. Bart6k,
19.30 Ko ncertná si eň Slovenskej fllharmónie
O'!VÁRACI KONCERT BHS
Slovensk á filharmónia
Dirigent Libor J>ešek
Sólista:Julian lloyd We bber, (VB) violo n čelo
l . Zeljenka: OutJertttra gfocosa
B. Britten: Symfónia pre violonéelo a orchester op. 68
1/. JJerlioz: Fantastická ~J!mfónia op. 14 a

SOBOTA 30. 9.
17.00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Klavírny recitál
Ida černecká
R. Schumann, JJ. Bartók, A. Webem, D.
Šostakovič

19.30 Koncertná siei'í Slovenskej filharmón ie
Komorný o r chester Ferenca Liszta
Umelec ký vedúci J ános Rolla
JJ. Bartók: Duá pre dvoje ltuslí, Divertimento
pre sláčikouý orchester, Hudba pre strunové
nástroje, bicie a čelestu
NEDEĽA

1. 10.

10.30 Moyzesova sieií Slovenskej filharmó n ie
Medzinárodný deň hudby
Klavírny recitál
Daniela Rusó
L. /Ili /l Beethoven: Sonáty
18.30 Do m 1>V. Martina
Octet singers
Dirigentka BlankaJubai'íáková
T. Ta l/is, T. L d e Victoria, ]. Gallus, ].
Rosinský, .f. L. Bella, M. Scllneíder-Tmauský,
E Schumera
19.30 Koncertná sicií Slovenskej filharm ó nie
SOLISTES EUROPÉENS, LUXEMBOURG
Dirigent} aek-Ma rtin Händle r
Sólista Cyprie n Katsaris (Francúzsko), klavír
L. van Beethoven: Prornéteus, predohm op.
43, Koncert pre klavíra orchester l . 3 op. 37 c
mol, Symfónia t'. l op. 2 1 C dur

PONDELOK 2. 10.
20.30 Koncertné štúdiu Slovenského rozhlasu
Symfonický orchester Slovenského r ozh las u
Dirigent Ró b ert Stankovský
Sólist'd Imrich Szabó, orga n
IJ. Martimi: Parniitník Udiciam, E. Such oň:
Symfonická fantáz ia na /:J-A-C-H pre organ,
biele a sltíčikotry1 orchester, ]. Sibelíus: Symfónia č. 2 op. 43 D dur

UTOROK 3. 10.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharm ónie
Symfonický orchester RTV Zagreb
Dirigent N iksa Bareza (Chorvátsko)
Sólistka Jadranka Gašparovič (Chorvátt>ko), violončelo
O. Messlaen: El expecto resurrectionem morttto rum,
C. Saínt-Saens: Koncert pre violončelo a orchester č. l op. 33 a mol
M. Kelem en: Mageis
R. Strauss: Smrť a vykúpenie op. 24

STREDA4. 10.
19.30 Dóm sv. Martin a
EUROPEAN UNION BAROQUE ORCHESTRA (Ve ľká Británia)
Umelecká veduca JuUa Bis hop
Dirigen t Roy Goodma n
ll. Purce/1, G. Muffal, G. r: Händel, G. P.
Telemann,j. C. F Fisch er,] S. Bach

ŠTVRTOK 5. 10
17.00 Zrkad lová siei1 Primaciálneh o paláca
ZAPOLSKÉHO KVARTETO ( Dánsko)
Yoko U rata (Japonsko), klavír
C. Nielsen, D..~ostakouič, R. Schm1utnn
19.30 Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
RUSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTER
Dirigent Mark Gore nstein (Rusko)
Sólisti: Konsta nty Kulka (Poľs k o), husle;
Gustav Riviniu s (SRN), vi o l o n če lo
M. l. Glinka: Ruslan a l.'u dmila, p redohra

SLOVKONCERT

Člen Európskej

]. Brahrns: Koncert pre hus le, violončelo a orch ester op. l 02 a m ol
P. l. Čajkovskij: Symfónia č. 5 op. 64 e m ol
20 .30 Koncertná sieň Slovenskej fil harmónie
MEDZINÁRODNÝ JAZZOVÝ KONCERT
Eugen Cicero (Švajčiarsko), klavír; Harry
Sokal ( Rakú ~>k o) tenor a ~o prá nsa xo fón ; Lils
Mackintosh ( Holandsko), vokál;J anJankeje (SRN), ko ntrabas; Decebal Ba dila ( Rum unsko), basová gitara; j ozef . Dodo" Šošoka,
bicie a pe rkusie

PIATOK 6. 10.
17.00 Zrkadlová s i eň Primaciálneho paláca
TAUCHOVO KVARTETO (Česká rep ublika)
Michel Lethiec (Francúzsko), klarinet
}. Haydn ,.f. l:Jralnns, A. Dvoi'ák
19.30 Ko ncertná sieň Slovenskej filharm ó nie
ROZHLASOVÝ SYMFONICKÝ ORCHESTER STUl.f GART
Di rigent Georges Pretre ( Francúzsko)
A. IVebem: Letný J)(Ítwk
R. Strauss: Don.furm op. 20
L. vcmBeethoven:Symfó nfa č. 3 op. 55 Es dur

SOBOTA 7.10.
17.00 Moyzesova sieň Slove nskej filharmónie
Tli E AMERICAN HORN QUARTET (USA)
ll. Put·ce/1,./. Ben net;]. Wat·d, T. Ba teson,]. S.
Bach, J Brahms, M Castelnuovo-Tedesco, L.
/Jem steíu a ct:
19.30 Koncertná sieň SF
Slovenská fiJharmónia
Slovenský Filh armonický zbor
Dirigent Enoch zu Guttenbcrg (SRN)
Zbormajster Jan Roze hnal
Sólisti: Maria Venuti (USA), soprán; Thomas Mohr (SRN), barytón
.f. /Jrahrns: Nemecké requiem op. 45
NEDEĽA

S. 10.

10.30. Moyzesova sieň Slove nskej fi lharmónie
Komorný orchester MLADÍ BRATISLAVSKÍ
SÓU STI
Di rigent Mario Košik
Sólisti. Veronika Lac.ková, klavír; Rastislav
Suchán, trú bka;
A. Webern: Symfóltia op. 2 1
D. Šostakovič: Ko n cert pre k/avÍI; trúbku a
sláčikotlý orch ester op. 35 c mol
W. A. Moz art: Symfónia č. 19 KV 132 Es dur
16.00 Veľký Evanjelický kostol
ORGANOVÝ RECITÁL
Brun o Morin (Francúzsko)
r: Mendelssohn Bariho/dy, j . /Jrahtlls, L
Viem e, Ch. M. Vir/or
19.30 Koncertné štúdio Slovenského rozh lasu
ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠI CE
KOŠI CKÝ SPEVÁCKY ZBOR UČITEĽOV
dirigent Stanislav Macu ra (<~R)
Zbo rmajster Karol Petróczi
Sólisti: Elena Holičková, soprán; P e ter
Kaščák, klaví1·; Emília D zemjanová, o rgan;
Massimo Quarta (Taliansko), husle
.f. Sibelius: Flllittn dia op. 26
N. Paganini: Kon cert p re husle a o rch ester
č. 2 op. 7 h m ol
N. Bodnár: Symfónia pre sólový soprán, organ, miešaný z iJor Cl o rch ester
20 .00 Ko ncertná sieň Slovenskej filh armónie
PIESŇOVÝ RECITÁl.
Ana tolij Kočerga (Ukrajina), bas
Tatiana Fraliová, klavír
P. l . Čajkovskij, S. Rachmcminov, M. P.
Musorgskij

PONDELOK 9. 10.
17.00 MTM I Moyzesova siei\ SF
Vá clav Mácl1a (Česká re publ ika), klavír
F Chopin, L. ja náček
Lukasz Szyrner (Poľsko), viol on čelo
L. tJtm Beethoven, S. Prokofiev
19.30 Koncertná sie ň Slovenskej filh n mó nie
SLOVINSKÁ FILHARMÓNIA ĽUBťANA
(Slovinsko)
Dirigent Marko Letonja (Slovinsko)
Sólistka: Angelina Réaux ( Kan ada), soprán
L. Bemsteitl: Symfónia č. l ,J eremiall "pre soprán Cl orch ester
K. Weil/: New York Suite
L. 1Jernstei11: Symfonické tance z West Side StoiJI

UTOROK 10. 10.
17.00 MTMI Moyzesova sicií SF
Michael D'Arcy (Írsko), husle;

Nigel

asociácie festivalov (AEF)

Hutchison (Írsko), klavír
S. Prokofiev, C. Saint-Saens
ANEMOS QUINTETI (SR )
G. Ugeti,J. fbert,J. Franr;ctls
17.00 MTMI Koncertné š túdio Slovenského
rozhlasu
SYMFONICKÝ ORCHESTER SLOVENSKÉHO ROZHLASU
Dirige nt Neil Va ron (USA)
Sólisti: Sibylle Tschopp (Švajčiarsko), husle;
Katerina Vácbová (CR), klarinet
G. Rossini, S. Prokofiev, C. M. /IOn Weber, M.
Ra vel

STREDA 11. 10.
17 .00 MTM I Moyzesova sicií SF
Réka Szilvay ( Fínsko), hu ~ l e , Nadja H ô barth ( Fínsko), klavír
rf/. A. Mozat·t, C. Debussy, li. Wleniawskí
KVARTETO JOZEFA ELSNERA (Po ľs ko)
A. Dv01'ák, D. šostakovič
19.30 MTM I Koncertná si eň lovenskej filharmó nie
•
FJUIARMONIE BOHUSLAVA MARTINÚ
ZLÍN (Česká re publika)
Dirigent j ean -Paul Penin ( Francúzsko)
ólisti: Jura j Ba rtoš, trúbka; J ek aterina
Deržavina ( Rus ko), klavír;
ll. l:Jerlioz, ll. Tornasi, W. A. Moz art, A.
Dvoi'ák

ŠTVRTOK 12. 10.
17.00 Dóm sv. Martina
LES TALENS LYRIQUES (Francúzsko)

MUSICA AETERNA
Um elecký vedúci Peter Zajíček
CAMERATABRA'nSLAVA
Zbo rmajster Jan Rozehnal
Dirigent Christopher Rousset (Francúzsko)
Sólisti: Claire Brua, Robert Expert, Gilles
Ragon, OUvier Lallouette
N. .fommellí: La Passíone di Nostt·o Signore
G'iesu Cristo
19.30 Ko n certná si eň Slovens ke j filharmónie
KLAVÍRNY RECITÁL
Garrick Ohlsson (USA)
F.Ch opin
20.30 Koncertné štúdio č. S SRo
KONCERT ELEKTROAKUSTICKFJ HUJ).
BY, SI GUN VON OSTEN (SRN)
P. Zagm; M. Sclulje1~ M. 8(1Zllk, A. Boucoz ecltliev, l Széghy

PlATOK 13. 10.
17 .00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
BRODSKÉ HO KVARTEI'O (Veľká Británia)
l. Stravinskij,' D. Smirnov, D. Šostakovič
19.30 Koncertná s i e ň Slovens ke j filharmónie
ZÁVER EČNÝ KONCERT BHS
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
Dirigent Ondrej Lenárd
Zb ormajste r J a n Rozehnal
Sólisti: Ľubica Rybárská ,lda Kirilová,
Peter Dvorský, Peter Mikuláš
L. van Beethoven. Leonora č. 3 op. 72 C dur,
Symfónia č. 9 op. 125 d m ol

PROGRAM BHS VHISTORICKEJ BUDOVE SND
Debus~y:

19. 9. G. Pucdni: Bohé ma (19.00)

6. 10. C.

Peter Dvorský ( RudoU), MireUa Frcni
( Mimi), MikolaJ GJaurov (CoUine)
~. 9 . R. Sch u mann: Karneval
S. Rachmaninov: Paganini
N. Rimskij Korsakov: šcherezáda - balel
( 19.00)
l. 10. G. Verdi: OteUo ( 19.00)
-'· 10. G. Verdi: La Traviata ( 19.00)
4. 10. Večcrsúčasnejchoreografie(19 . 00)
S. 10.]. Massenet: Don Qulchotte ( 19.00

(1 9.00)
7. 10. O. Nedbal: Z rozprávky do rozpm·
ky ( li.OO)
9. IO. G. Ro!>.\ini: Barbier zo Sevilly ( 19.00)
10. 10. L. A. Minkus: Don Quijote - balet
( 19.00)
U. 10. G. Verdi: Trubadúr - l. premiéra
( 19.()())
U. IO. G. Verdi: Trubadúr · 2. premiéra
(19.00)

Pelléas a Méllsanda

l DIVADELNÉ šTúDIO REDUTA l lDIVADLO P. O. HVIEZDOSLAVA!
4. 10. P. llinde mith: Sa n cta Su sanna;
O. Kokoschka: Vrab, nádeJ žien
hudobné naštudovan ie, úprava, klavír: Da rina
Lacko vá
d ramatu rgia, výprava, réžia: Zuzana Lacková
dirigent: Dušan Štefá nek
účinkujú poslucháči a absolventi VŠMU.

9.10 BALET TORZO
Cho reografi a: Libor Vaculík, Ján Ďurovčík
B. Smetana: Z mô jho života, sláči kové kvaneto
e mol
Zbohem, ale če m u?
l. Stravinskij: Svadba? (premiéra)

Medzinárodná muzikologická konferencia
HUDOBNÉ AVANTGARDY 20. STOROČIA A NÁRODNÉ KULTÚRY
9 .-11. l O. Zichyho palác
usporiadatelia: Slovenská muzikologická asociácia pri Sil ú, Katedra hudobnej vedy FFUK

l ZMENA PROGRAMU A ÚČINKUJÚCICH VYHRAD~NÁI l
Prcdt>redaj vstupe niek na podujatia BHS
v koncertných sieňach ,
v pokladnici Slovkoncertu, Michalská l O, 815
36 Bratislava
Pokladni č n é hodi ny: od 13.00 h do 17.00 h
tel.: 33 45 58
a v pokladnici Slove n sk ej filharmónie
Palackého 2
Pokl adn i č né hodiny: pondelok-piatok od 13.00
do 18.00 h
tel. č. 33 33 5 1

Slovenská
obchodná
a priemyselná
komora

Objednávky vstupeniek prijíma
Sekreta riá t BHS
Michalská l O, 8 15 36 Bratislava, tel. č. 33 03 78,
fax: 33 20 29
a Rekl:unná agentúra KOVÁČOVÁ , tel. č. 499845
Predpredaj vstupeniek h a operné
a baletné predstavenia
v pokladnici SND, Komenského nám.
Po kl adni čn é hod iny: od 12.00 do 18.00 h
Hromadné obJednávky
Gorkého 4, 8 15 36 Bratislava, tel./ fax: 33 3890

SLOVAKOFARMA

